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SEJAM BEM VINDOS 
 
 
 

Sejam todos bem-vindos!! 
 
 
Prezadas e Prezados Inscritos 
 
 
 

Estamos na 5º edição da Jornada Sergipana de Terapia Cognitivo-Comportamental 

(JoSeTCC).  Idealizada por mim, em 2008 então delegada da Federação Brasileira de 

Terapias Cognitivas (FBTC). A Jornada surgiu da necessidade de divulgar a Terapia 

Cognitivo-Comportamental (TCC) no estado de Sergipe. A partir da JoSeTCC, a Terapia 

Cognitivo-Comportamental expandiu-se em todo o Estado, despertando o interesse de 

estudantes e profissionais para essa abordagem. Por ser uma área, cuja produção do 

conhecimento é intensa e constante, a Jornada tem a função de apresentar o que tem de 

mais atual na pesquisa e prática da TCC.  

 As Jornadas anteriores atraíram participantes não só de Sergipe, como também da 

Bahia, Alagoas, Pernambuco, Espirito Santos e Minas Gerais. Aguardamos que nesta 5ª 

edição o mesmo ocorra e se amplie. 

 Sua presença é uma honra e um privilégio para nós, venha fazer parte da JoSeTCC 

2016 amplie seu conhecimento e faça parte desta história. 

 

 

Psicóloga Neuraci G. de Araújo 

Diretora do IMEA 
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PROGRAMA DA PRÉ-JORNADA 

26.05.2016 – Quinta-feira 

 

Local: Hotel Real Classic – Aracaju/SE 

 

07:00 – 08:00 -  Credenciamento Minicursos Pré-Jornada 

 

08:00 – 12:00 - Minicurso 1 

Tema: Manejo do controle da raiva 

Convidada: Marilda Lipp/SP 

 

12:00 – 14:00 -  Intervalo para Almoço 

 

14:00 – 18:00 - MINI CURSO 2  

Tema: Manejo de dificuldades comportamentais em escolares 

Convidada: Valquiria Trícoli/SP  

 

14:00 – 18:00 - MINI CURSO 3  

Tema: Manejo de comportamentos automutilantes e suicidas em adolescentes  

Convidado: Vinicius Dornelles/RS 

 

 

PROGRAMA DA 5ª JORNADA SERGIPANA DE TCC 

26.05.2016 – Quinta-feira 

 

Local: Hotel Real Classic – Aracaju/SE 

 

17:30 – 18:00 -  Credenciamento 5ª JORNADA SERGIPANA DE TCC 

 

18:15 – 18:40 - Coquetel de Boas Vindas 

 

18:45 – 20:00 -  Conferência de Abertura 

Tema:  Cuidando de si: a saúde do profissional em foco 

Convidada: Marilda Lipp/SP 

Local: Auditório do Hotel Real Classic – Aracaju/SE 
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27.05.2016 – Sexta-feira 

 

07:30 – 08:25 – Credenciamento 

 

08:30 – 09:25 - Conferência 1 

Tema: Transtorno Explosivo Intermitente – TEI 

Convidada: Liliana Seger /SP 

 

09:30 – 10:20 - Conferência 2 

Tema: Terapia Comportamental Dialética: teoria e prática 

Convidado:  Vinicius Dornelles/RS 

 

10:20 – 10:40 - Coffee-Break 

 

10:40 – 11:10 - Miniconferência 1 

Tema: Vieses cognitivos dos transtornos mentais e paradigmas experimentais para 

avaliação 

Convidado: Diogo Sousa/SE  

 

11:10 – 12:30 - MESA 1  

Título: Treinamento de Habilidades Sociais em Diferentes Contextos 

Coordenadora: Neuraci Gonçalves de Araújo/SE 

Convidadas: 

a) Ludmila Rodrigues/PB - Desenvolvendo habilidades sociais no contexto infantil 

b) Shirley Simeão/PB - Desenvolvendo a assertividade na adolescência: desafios e 

possibilidades 

c) Silvana Queiroga/PB - Desenvolvendo as Habilidades Sociais no contexto acadêmico 

 

12:30 – 14:00 - Intervalo para Almoço 

 

14:00 – 14:55 - Conferência 3 

Tema: A importância das habilidades sociais no controle do stress 

Convidada: Valquiria Trícoli/SP  
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15:00 – 15:25 - Miniconferência 2 

Tema: Alergia e Estresse 

Convidada: Fernanda Mallaman/SE  

 

15:30 – 16:10 - Sessão de Painéis e Lançamento de Livros 

 

Autógrafos:  

 

Autor: Cida Lopes 

Títulos: 

Soltando os Grilos – Sexo e Sexualidade (Rona Editora) 

Sem Óculos para Ver Melhor (Edição do autor) 

Quem Pensa Seus Males Espanta (Edição do autor) 
 

Autor: Liliana Seger 

Títulos: 

Psicologia e Reprodução Humana Assistida (Ed. Santos) 

Cadê você, bebê? (Segmento Farma) 

Psiquiatria, Saúde Mental e a Clínica da Impulsividade (Manole) 
 

Autor: Ludmila Rodrigues 

Títulos: 

Assertividade na Adolescência: expressando desagrado e recusando pedidos (Sinopsys) 

Desenvolvendo habilidades de vida na adolescência (Ideia) 
 

Autor: Marilda Lipp 
Títulos: 
Relacionamentos Interpessoais no Século XXI e o Stress Emocional (Sinopsys) 
O Treino Cognitivo da Raiva (Editora Cognitiva) 
Terapias Breves (Casa do Psicólogo) 
Stress ao Longo da Vida (Editora Ícone) 
O Stress está dentro de você (Editora Contexto) 
 

Autor: Shirley Simeão  

Títulos: 

Assertividade na Adolescência: expressando desagrado e recusando pedidos (Sinopsys) 

Desenvolvendo habilidades de vida na adolescência (Ideia) 

 

Autor: Valquíria Trícoli 
Títulos:  
Relacionamentos Interpessoais no Século XXI e o Stress Emocional (Sinopsys) 
ESA - Escala de Stress para Adolescentes (Casa do Psicólogo) 
 

 



 
 

26 a 28 de maio de 2016 
Instituto Minerva de Educação Avançada 

Aracaju/SE 
 

12 

Autor:  Vinícius Dornelles 

Título: Bullying: avaliação e intervenção em terapia cognitivo-comportamental 

Editora: Sinopsys 

 

Sessão de Pôsteres: 

 

Avaliadores: 

Cida Lopes/BH 

Danilo Rocha/SE 

Leda Nóbile/SE 

Saulo Miranda/SE 

 

1. A COMPREENSÃO DA PSICOLOGIA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIAS E 

DESASTRES ´PELOS PSICÓLOGOS SERGIPANOS.  Mário Silvio de Souza Fraga 

(Graduando da Faculdade Pio X – Aracaju/SE). 

 

2. A TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL NO MANEJO DA DOR DA 

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR.  Ionara Lima Ralin (Psicóloga, especialista em 

Terapia Cognitivo comportamental pela FCMMG/FELUMA – núcleo IMEA). Célia Maria 

Alcântara Machado Vieira (Psicóloga, orientadora da pesquisa, docente da pós em TCC 

da FCCMG/FELUMA – núcleo IMEA). 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA CLIENTELA INFANTIL E ADOLESCENTE DE UMA CLÍNICA-

ESCOLA DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR: RESULTADOS DE 2015. 

Célia Souza Silva (Faculdade Santíssimo Sacramento, Alagoinhas – BA). Quedima 

Scheila Santos de Jesus (Faculdade Santíssimo Sacramento, Alagoinhas – BA). 

Mariana Leonesy Barreto (Faculdade Santíssimo Sacramento, Alagoinhas – BA). Ilana 

Figueiredo Brandão (Faculdade Santíssimo Sacramento, Alagoinhas-BA). 

 

4. DEPRESSÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES À LUZ DA TCC: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA. Vanessa Cristina de Góes (Graduanda em Psicologia  do Centro 

Universitário de João Pessoa-PB); Silva Faustino da Costa (Graduanda em Psicologia  

do Centro Universitário de João Pessoa-PB); Rafaella Kristinne Oliveira Lima 

(Graduanda em Psicologia  do Centro Universitário de João Pessoa-PB);; Jayana 

Ramalho Ventura (Graduanda em Psicologia  do Centro Universitário de João Pessoa-

PB); Silvana Queiroga da Costa Carvalho  (Docente do curso de Psicologia  do  Centro 

Universitário de João Pessoa-PB). 

 

5. ENFRENTANDO O MEDO DA MORTE: UM ESTUDO DE CASO.  Rebeca Andrade 

Souza Oliveira (Faculdade Santíssimo Sacramento – Alagoinhas – BA). Ilana Figueiredo 

Brandão (Faculdade Santíssimo Sacramento – Alagoinhas – BA). 

 

6. ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DE MÃES APÓS DIAGNÓSTICO DE FILHOS 

COM AUTISMO. Bárbara Regina Cunha Pereira Bispo (Faculdade Santíssimo 
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Sacramento, Alagoinhas – Ba).  Elenice da Conceição Santana* (Faculdade Santíssimo 

Sacramento, Alagoinhas – Ba). Ilana Figueiredo Brandão (Faculdade Santíssimo 

Sacramento, Alagoinhas – Ba). Mariana Leonesy Barreto (Faculdade Santíssimo 

Sacramento, Alagoinhas – Ba). 

 

7. HABILIDADES SOCIAIS EM RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO TRABALHO. Andréa 

Lopes Fialho dos Santos Menezes Psicóloga, especialista em Terapia Cognitivo 

comportamental pela FCMMG/FELUMA – núcleo IMEA). Maria Inês Santana de Oliveira 

(Graduada em Psicologia (UFS), Especialista em Psicomotricidade (UFS), Professora, 

Supervisora de Estágio e Orientadora de Pesquisa (IMEA/FELUMA). Aracaju - SE.). 

 

8. INTERFACES ENTRE A CLÍNICA AMPLIADA E A TERAPIA COGNITIVO-

COMPORTAMENTAL: aproximações conceituais e desafios para a atuação do 

psicólogo na Atenção Primária à saúde.  Renata Costa Rodrigues (Psicóloga, 

especialista em Terapia Cognitivo comportamental pela FCMMG/FELUMA – núcleo 

IMEA). Maria Inês Santana de Oliveira (Graduada em Psicologia (UFS), Especialista em 

Psicomotricidade (UFS), Professora, Supervisora de Estágio e Orientadora de Pesquisa 

(IMEA/FELUMA). Aracaju - SE.). 

 

9. INTERVENÇÃO COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM DEPRESSÃO: RELATO DE 

CASO. Thamile Maia Sampaio Lopes (Acadêmica do Curso de Psicologia, Faculdade de 

Tecnologia e Ciências, Jequié-BA); Angélica da Silva Calefano (Docente do Curso de 

Psicologia, Faculdade de Tecnologia e Ciências, Jequié-BA). 

 

10. MINDFULNESS E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.  

Samara dos Santos Fernandes; Edphamela de França Maciel; Isla Cezzani Martins 

Batista da Silva; Vanessa Cristina de Góes e Silva Faustino da Costa*; Silvana Queiroga 

da Costa Carvalho. (CURSO DE PSICOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

JOÃO PESSOA-PB). 

 

11. MUTISMO SELETIVO INFANTIL: UM ESTUDO DE CASO. Renata Gomes Campos 

(Faculdade Santíssimo Sacramento – Alagoinhas – BA). Ilana Figueiredo Brandão 

(Faculdade Santíssimo Sacramento – Alagoinhas – BA). 

 

12. NÍVEIS DE ESTRESSE EM CANDIDATOS AO ENSINO SUPERIOR. Iza Fontes 

Carvalho (Pós-graduação em Saúde e Ambiente, Universidade Tiradentes, Aracaju/SE) 

Caroline Lopes Tavares (Psicologia, Universidade Tiradentes, Aracaju/SE), Mara 

Andrade Oliveira (Psicologia, Universidade Tiradentes, Aracaju/SE). 

 

13. O FEMININO EM DEBATE: JOVENS REPENSAM A DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO 

COM AUXÍLIO DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL.  Laura Regina Oliveira 

Santana (Psicóloga, especialista em Terapia Cognitivo comportamental pela 

FCMMG/FELUMA – núcleo IMEA). 
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14. O TRANSTORNO DE PERSONALIDADE ANTISSOCIAL À LUZ DA TERAPIA DOS 

ESQUEMAS – o caso “Dexter”.  Maysa Fonseca Alves (Psicóloga, especialista em 

Terapia Cognitivo comportamental pela FCMMG/FELUMA – núcleo IMEA). 

 

15. SESSÃO COMBINADA: PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS PAIS NA PSICOTERAPIA 

INFANTIL. Micaely Tavares de Jesus (Psicóloga, especialista em Terapia Cognitivo 

comportamental pela FCMMG/FELUMA – núcleo IMEA). Neuraci Gonçalves de Araújo 

(Psicóloga, orientadora da pesquisa, coordenadora da pós em TCC da 

FCCMG/FELUMA – núcleo IMEA). 

 

16. TÉCNICAS COGNITIVO-COMPORTAMENTAIS MAIS UTILIZADAS PARA O 

TRATAMENTO DO TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA. Silvana Freitas 

de Almeida Alves (Graduada em Psicologia (UNIT), Especialista em Terapia Cognitivo-

Comportamental (IMEA/FELUMA), Psicóloga Clínica. Aracaju - SE.). Maria Inês Santana 

de Oliveira (Graduada em Psicologia (UFS), Especialista em Psicomotricidade (UFS), 

Professora, Supervisora de Estágio e Orientadora de Pesquisa (IMEA/FELUMA). 

Aracaju - SE.). 

 

16:10 – 16:25  Coffee-Break 

 

16:30 – 18:30  Comunicação Oral  

Título: Relatos de Casos 

Coordenadora: Maria Inês Santana de Oliveira /SE 

Convidadas: Laura Regina Oliveira Santana/SE; Renata Costa Rodrigues/SE; Silvana 

Freitas de Almeida Alves /SE 

 

a. O USO DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM PACIENTE COM 

SÍNDROME DE BURNOUT.  Laura Regina Oliveira Santana (Psicóloga, Especialista em 

Terapia Cognitivo-Comportamental pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, 

Núcleo: Instituto Minerva de Educação Avançada, Aracaju/SE). 

 

b. FORMULAÇÃO E INTERVENÇÃO EM UM CASO DE CONFLITO CONJUGAL POR 

AUSÊNCIA DE ASSERTIVIADE. Renata Costa Rodrigues (Psicóloga, Especialista em 

Terapia Cognitivo-Comportamental pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, 

Núcleo: Instituto Minerva de Educação Avançada, Aracaju/SE). 

 

c. INTERVENÇÃO COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM TRANSTORNO DE 

ANSIEDADE. Silvana Freitas de Almeida Alves (Graduada em Psicologia (UNIT), 

Especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental (IMEA/FELUMA), Psicóloga Clínica. 

Aracaju - SE.). Maria Inês Santana de Oliveira (Graduada em Psicologia (UFS), 

Especialista em Psicomotricidade (UFS), Professora, Supervisora de Estágio e Orientadora 

de Pesquisa (IMEA/FELUMA). Aracaju - SE.). 
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28.05.2016 – Sábado 

 

08:10 – 09:10  -   Conferência 4 

Tema: Sexualidade na infância e adolescência 

Convidada: Cida Lopes/BH 

 

09:10 – 10:00 - Mesa 2 

Título: Bullying em Foco 

Coordenadora: Neuraci Gonçalves de Araújo/SE 

Convidados: 

a) Ludmila Rodrigues/PB - Bullying: Prevenção e intervenção no contexto escolar 

b) Vinicius Dorneles/RS - Bullying: Prevenção e intervenção no contexto clínico 

 

10:00 – 10:20 - Coffee-Break 

 

10:20 – 11:20 - Conferência 5 

Tema: Uso integrado da ACT, FAP e TCC na clínica 

Convidado: Pablo Rubino/SE 

 

11:20 – 12:20 - Conferência 6 

Tema: Psicologia na Dificuldade de Engravidar e Reprodução Humana 

Convidado: Liliana Seger/SP 

 

12:20 – 14:00 - Intervalo para Almoço 

 

14:00 – 14:30 - Miniconferência 3 

Tema: Dificuldade de falar em público: modelo de intervenção 

Convidado: Neuraci Araújo/SE 

 

14:30 – 15:00 - Miniconferência 4 

Tema: Construir o ser: interação do modelo de educação oriental com o ocidental 

Convidado: Antônio Carivaldo dos Santos Filho/SE 

 

15:00 – 16:00 - Comunicação Oral 

 

Tema: Relatos de Casos 

Coordenador: Juan Pablo Rubino/SE 

Convidados: Dalitha da Hora Mendonca Santos; Julianne Guimarães Oliveira Soares; 

Danilo Rocha. 
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a. INTERVENÇÃO COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM ONCOLOGIA: RELATO DE 

CASO. Dalitha da Hora Mendonca Santos (Associação dos Amigos da Oncologia, 

Aracaju/SE). Maria Inês Santana de Oliveira (Secretaria de Saúde, Aracaju/SE). 

 
b. TREINAMENTO DE PAIS DA PRÁTICA CLÍNICA: UMA PROPOSTA DE 

INTERVENÇÃO. Julianne Guimarães Oliveira Soares (Laboratório de Pesquisa em 

cognição e comportamento – LAPECC, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa-

PB).; Ludmila Xavier Rodrigues (Laboratório de Pesquisa em cognição e comportamento – 

LAPECC, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa-PB).; Shirley de Souza Silva 

Simeão (Laboratório de Pesquisa em cognição e comportamento – LAPECC, Universidade 

Federal da Paraíba, João Pessoa-PB). 

 

c. INTERVENÇÃO EM TCC ASSOCIADO A ACT EM UM CASO DE ANSIEDADE 

SOCIAL Danilo Rocha Ribeiro (ProPsi – Desenvolvimento Humano e Fluir Espaço 

Terapêutico/SE) 

 

16:00 – 16:20 - Coffee-Break 

 

16:20 -16:50 - Miniconferência 5 

Tema: TCC aplicada na clínica escola 

Convidado: Nielky Nóbrega/AL 

 

16:50 – 17:20 - Miniconferência 6 

Tema: Programa ComVida: habilidades de vida como estratégia de intervenção e 

prevenção na adolescência 

Convidada: Shirley Simeão/PB 

 

17:20 -17:50  - Vivência 

Tema: Mindfulness na prática: ampliando a percepção 

Convidada: Maria Cristina Dotto/SP 

 

18:00 - Premiação de Pôster e Sorteio de Brindes 

Pôsteres Premiados: 
 

1º Lugar: NÍVEIS DE ESTRESSE EM CANDIDATOS AO ENSINO SUPERIOR. Iza Fontes 

Carvalho 
 

2º Lugar: SESSÃO COMBINADA: PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS PAIS NA PSICOTERAPIA 

INFANTIL. Micaely Tavares de Jesus 
 

3º Lugar: HABILIDADES SOCIAIS EM RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO TRABALHO. 

Andréa Lopes Fialho dos Santos Menezes 
 

3º Lugar: DEPRESSÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES À LUZ DA TCC: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA. Vanessa Cristina de Góes. 
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RESUMOS 

 

 

 

 

1 - PROGRAMA DE TRATAMENTO COGNITIVO COMPORTAMENTAL PARA 

TRANSTORNO EXPLOSIVO INTERMITENTE. Liliana Seger (Instituto de Psiquiatria do 

Hc-Fmusp. Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo). 

O Transtorno Explosivo Intermitente (TEI) é uma patologia psiquiátrica, caracterizado pela 

falha no controle do impulso da agressividade com reações desproporcionais ao contexto, 

expressas através de agressões verbais, físicas e ou destruição de propriedades, seguidos 

de culpa e arrependimento.  O TEI não é melhor explicado por outros transtornos 

psicológicos, traumas cranianos, demências e ou dependência química. As agressões 

ocorrem, em média, duas vezes por semana, por um período de três meses ou três 

agressões em um período de doze meses envolvendo dano ou destruição de propriedades 

e/ou agressão física contra animais ou pessoas. (DSM - 5 – APA, 2013).                                                                                                                                        

Os portadores do transtorno apresentam sérios prejuízos psicológicos (isolamento, baixa 

autoestima), sociais (comprometimento das relações), econômicos (perda de empregos, 

interrupção de estudos) e judiciais (prisões). Frente à necessidade de tratamento e 

estudos, o ambulatório dos transtornos do impulso – PRO-AMITI – IPq – HCFMUSP, 

propõe um programa de tratamento em terapia cognitivo comportamental aplicado para 

grupo de pacientes portadores do TEI. Composto de 15 sessões iniciais de intervenção e 

mais três de manutenção. O programa apresenta sessões estruturadas de 1h30, dirigido 

por dois psicólogos. Aplicado desde 2009, o programa tem como objetivo ampliar o 

conhecimento do paciente acerca do seu funcionamento psicológico identificando gatilhos 

e crenças, promover analises mais realistas dos eventos, desenvolver condições para 

enfrentamentos de situações percebidas como estressantes e estratégias para recaídas.  

Os resultados vêm sendo avaliados pelo Inventário de Expressão de Raiva como Estado e 

Traço - STAXI - Spielberger,1992, comprovando eficácia nas intervenções.  

Palavras chave – raiva, agressividade, impulso, ira, transtorno explosivo intermitente. 

 

2 – TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA: TEORIA E PRÁTICA. Vinícius 

Dorneles/RS 
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3 - A IMPORTÂNCIA DAS HABILIDADES SOCIAIS NO CONTROLE DO STRESS. 

Valquiria A. Cintra Trícoli (FAAT e CETEPEA) 

A adolescência é uma fase marcada por significativas mudanças biológicas, psicológicas e 

sociais, o que poderá favorecer o aparecimento de sintomas de stress, porém nem todos 

os jovens sofrerão com os efeitos negativos do stress, dependendo do preparo que 

adquiriram para enfrentar essa fase de desenvolvimento. O stress pode ser definido como 

algo que quebra a homeostase do organismo. Os estressores podem ser internos 

(características do indivíduo, medos, ansiedade, timidez, sentir-se injustiçado sem ter 

como se defender, desacordo entre as exigências de sucesso e o verdadeiro potencial, 

dentre outros) e/ou externos (separação dos pais, mudança de escola, morte de algum 

ente querido, vestibular, relacionamento com os pares, etc.…). Os sintomas de stress na 

adolescência são: psicológicos (tensão, introversão, agressividade, tristeza, etc..), 

cognitivos (insônia, dificuldade de concentração e de aprendizagem, etc.…), fisiológicos 

(dores de cabeça, apertar o dente, mãos trêmulas, etc.…)    e   interpessoais (dificuldade 

de relacionamento e para fazer parte de grupos, isolamento, etc...). O stress excessivo 

pode trazer consequências físicas, psicológicas e sociais, o que poderá gerar problemas 

na vida desse indivíduo. As habilidades sociais, por sua vez, não se restringem as boas 

maneiras, mas sim a diversas habilidades, como: empatia, assertividade, saber fazer 

amigos, solução de problemas interpessoais, habilidades sociais acadêmicas, autocontrole 

e expressividade emocional. É um elaborado e complexo repertório de comportamentos 

sociais necessários para a construção de relações interpessoais saudáveis.  Na 

adolescência a necessidade de pertencer a grupos pode desencadear stress, pois o 

adolescente precisa sentir-se aceito por seus pares, sendo assim, o risco de rejeição e/ou 

exposição pode se tornar um estressor. A geração atual está em grupo a todo tempo, pois 

mesmo distantes fisicamente, estão conectados, através das redes sociais. Sendo assim, 

avaliar o nível de stress e as habilidades sociais nessa etapa de desenvolvimento, poderá 

prevenir problemas na fase adulta, bem como, facilitar a vida do jovem em seu dia a dia, 

além de, favorecer a criação de mais programas de controle de stress com foco no 

treinamento de habilidades sociais, principalmente em escolas. 

Palavras-chave: adolescência; stress; habilidades sociais. 

 

4 - SEXUALIDADE NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. (Cida Lopes - Psicóloga, educadora 

sexual, terapeuta sexual e escritora/BH) 

 
Sabemos que a sexualidade faz parte do nosso dia a dia e desperta interesses e 

curiosidade não só nos adolescentes como também nas crianças. Porém estamos cientes 

que tanto os pais, profissionais e as escolas muitas vezes evitam tocar nesse assunto, 

principalmente com as crianças, não por displicência, mas por não saberem, como, quando 

e o que transmitir. A criança por sua vez, sente-se traída, porque sabe que os adultos têm 

o conhecimento, mas não entende porque negam a ela tais informações. Essa dificuldade 

é comprovada quando percebemos que a literatura existente sobre esse tema, está 

direcionada principalmente para os adolescentes.  Contudo já é realidade a necessidade 
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de se abordar esse assunto de forma clara, direta e verdadeira, atendendo assim as 

dúvidas tão frequentes das crianças em relação a sexualidade.  Acredito que educação 

sexual não é método contraceptivo ou somente uma forma de evitar doenças sexualmente 

transmissíveis para adolescentes. A educação sexual tem como principal objetivo formar a 

criança para que ela, norteada pela ética, atue nas diferentes dimensões de sua vida 

individual e social, sempre prezando a dignidade, respeito, vivendo assim a própria 

sexualidade com responsabilidade e prazer.  É uma meta a ser conquistada a longo prazo 

por isso, mesmo torna- se prioridade e urgente. O único caminho, não só de preservar a 

vida, mas contribuir de forma efetiva para sua excelência. 

 

Palavras-chave: Sexualidade; Educação Sexual; Criança e Adolescente. 

 
 

5 - USO INTEGRADO DA ACT, FAP E TCC NA CLÍNICA. Juan Pablo Rubino (Instituto 

Minerva de Educação Avançada/SE) 

Na Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) clássica, o cliente aprende a identificar, e 

depois modificar, pensamentos distorcidos, e ao pensar de forma mais realista, sente-se 

melhor. Na TCC há uma ênfase em solucionar problemas e fazer mudanças cognitivas e 

comportamentais. A conscientização do conteúdo dos pensamentos e de seu impacto 

emocional e comportamental ajuda a identificar pensamentos distorcidos, desenvolver 

avaliações mais precisas e planejar experimentos comportamentais que ajudarão no teste 

de hipóteses e no desenvolvimento de um novo contexto. A Terapia de Aceitação e 

Comprometimento (ACT) tem como principal objetivo proporcionar flexibilidade psicológica, 

que é descrita como aceitar eventos privados desagradáveis (sentimentos, pensamentos, 

emoções, memórias, sensações físicas) para direcionar as ações para os valores do 

indivíduo. Os processos utilizados para isso envolvem desfusão cognitiva, contato com o 

presente, aceitação, desenvolvimento de self como contexto, identificação de valores 

pessoais e desenvolvimento de ações relacionadas aos mesmos. Algumas ferramentas 

utilizadas pela ACT que podem ajudar o terapeuta cognitivo-comportamental incluem: 

distinguir entre descrições e avaliações; exercícios que ajudam a notar, descrever e aceitar 

eventos privados desagradáveis; registro de pensamentos modificado, que inclui foco no 

comportamento e no contexto do pensamento; prática de mindfulness; questionamento 

socrático com objetivo de aceitação; identificação de valores pessoais; foco em ações 

relacionadas a valores. A Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) é uma modalidade 

baseada na análise funcional da relação terapêutica. A partir dos princípios da Análise do 

Comportamento, são identificados déficits e excessos comportamentais, incluindo 

repertórios sob forte controle de evitação de estímulos aversivos. Comportamentos podem 

ser moldados no contexto terapêutico através das respostas do terapeuta aos 

comportamentos do cliente na sessão. Para isso, o reconhecimento e a reação odo 

terapeuta a comportamentos clinicamente relevantes é fundamental. Estratégias da FAP 

que podem ser integradas à TCC e aumentar sua eficácia incluem observar desde cedo 

como o cliente lida com tarefas de casa; observação de excessos e déficits, tendo como 

referência o Formulário de Avaliação Idiográfica Funcional (FIAT); reagir aos 
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Comportamentos Clinicamente Relevantes (CRBs) do cliente tendo como pano de fundo 

essa avaliação de classes de comportamentos e como sua ocorrência se relaciona a 

problemas e objetivos; aumentar a generalização a partir de explicações que relacionem 

interações terapêuticas às do dia a dia; fazer perguntas que evoquem CRBs; ampliar o 

Registro de Pensamentos Disfuncionais, incluindo pensamentos e comportamentos 

similares que corram na terapia; desenvolver aceitação e mindfulness. A FAP e a ACT 

apresentam um foco no tratamento da esquiva experiencial, dificuldades do cliente, 

padrões disfuncionais e no desenvolvimento de comportamentos direcionados aos valores 

do cliente e de flexibilidade psicológica. 

Palavras-chave: Terapia Cognitivo-Comportamental; Terapia de Aceitação e 

Comprometimento; Psicoterapia Analítica Funcional. 

 

6 - IMPACTO E CUSTO EMOCIONAL DA INFERTILIDADE- PSICOLOGIA E 

REPRODUÇÃO ASSISTIDA. Liliana Seger (Instituto de Psiquiatria do Hc-

Fmusp.   Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo). 

Quando o projeto de tornar-se pai/mãe é interrompido, ele transcende os fatores 

somáticos, psíquicos, e sociais vinculados ao desejo da parentalidade de um sujeito. 

Assim, quando um casal parte para o projeto de ter um filho e a reprodução natural parece 

impossível, este projeto geralmente torna-se o mais importante de suas vidas.  Para lidar 

com os sentimentos emergentes (ansiedade, angústia, tristeza, raiva, etc.) o casal precisa 

desenvolver recursos de enfrentamento das situações estressoras, para ultrapassar os 

obstáculos que vão surgindo ao longo das tentativas.  As inúmeras experiências e etapas 

do tratamento, exigirão a utilização de recursos pessoais e o desenvolvimento de novas 

capacidades adaptativas. Estudos demonstraram que o diagnóstico de infertilidade é vivido 

como uma crise vital, gerando sofrimento e desajuste pessoal e social para muitos casais 

(Jacob-Seger,2000). Para muitas mulheres a infertilidade é um estigma secreto, porque é 

invisível; somente o próprio conhecimento da sua condição o distingue dos outros. Apesar 

disso, ou até por isso, a invisibilidade externa da diferença acaba gerando experiências 

surpreendentemente destruidoras. Dar-se conta de uma situação de infertilidade de um ou 

ambos os cônjuges, é perceber-se como fazendo parte de uma minoria. Não ser “como 

todo mundo”, não poder criar uma família parece ser um dos fatores geradores de angústia 

e estresse, tanto para os homens quanto para as mulheres. Uma forma que tem se 

mostrado bastante eficiente é o atendimento em terapia cognitivo comportamental 

individual ou em grupo. O grupo de apoio multidisciplinar, liderado por um psicólogo, 

ensina aos casais mecanismos de enfrentamento do stress, diminuindo sua depressão e 

ansiedade frente aos tratamentos. A psicoterapia não só diminui o estresse, como também 

ajuda a diminuir as dúvidas quanto aos procedimentos, sintomas físicos e psicológicos e 

ajuda muitas vezes o casal a continuar com seu objetivo.  

Palavras–chave: Psicologia, reprodução assistida, terapia cognitivo-comportamental, 

terapia de grupo, stress. 
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1 - VIESES COGNITIVOS NOS TRANSTORNOS MENTAIS E PARADIGMAS 

EXPERIMENTAIS DE AVALIAÇÃO.  Diogo Araújo de Sousa (Professor Titular do Curso de 

Psicologia da Universidade Tiradentes/SE) 

Transtornos de ansiedade são marcados por características cognitivas de viés de atenção 

para estímulos aversivos. Transtornos de humor marcados por episódios de irritabilidade 

são marcados por características cognitivas de viés de atribuição hostil para estímulos 

ambíguos. Esses e outros vieses cognitivos comuns a quadros clínicos de transtornos 

mentais podem auxiliar na avaliação sintomática do paciente. Além disso, novos 

paradigmas experimentais de avaliação desses vieses propõem em conjunto tratamentos 

computadorizados de modificação dos vieses como aditivos para intervenções 

psicoterápicas e psiquiátricas. O objetivo dessa comunicação oral é apresentar vieses 

cognitivos comuns a transtornos mentais de ansiedade e humor/irritabilidade e como 

avaliá-los por meio de paradigmas experimentais, bem como novas possibilidades de 

intervenções baseadas no trabalho com esses vieses. 

Palavras-chave: Transtornos de Ansiedade; Transtornos de Humor; Vieses Cognitivos; 

Transtornos Mentais. 

 
 
2 – ALERGIA E ESTRESSE.  Maria Fernanda Malaman. (Professora Titular do Curso de 
Medicina da Universidade Tiradentes/SE) 
 
Há muitos anos foi descoberta a existência de inter-relações entre os hormônios e o 

sistema imunológico. As conexões entre os dois muitas vezes são mediadas pelo sistema 

nervoso, tanto central quanto periférico. Uma das mais conhecidas é o aumento da síntese 

de glicocorticoides em resposta ao estresse físico ou emocional. Entretanto, diversos 

outros hormônios têm grande influência sobre o sistema imunológico. Os estudos sobre 

neuro-imunomodulação evoluem rapidamente, mas as múltiplas e complexas conexões 

envolvidas entre os diversos componentes dos sistemas nervoso, imunológico e endócrino 

ainda não foram completamente elucidadas. Já é conhecida a tendência ao 

desenvolvimento ou piora de infecções, alergias e doenças autoimunes em indivíduos 

predispostos que apresentam algum desequilíbrio emocional. Existem vários casos de 

urticária e angioedema que sofrem influência do estado psíquico e hormonal. A 

hipersensibilidade biológica aos estímulos ambientais é característica fundamental da 

atopia que predispõe a uma série de distúrbios expressos clinicamente incluindo rinite 

alérgica, dermatite atópica ou eczema e asma alérgica. Há provas de que o estresse 

psicológico constitui um risco aumentado de atopia em decorrência dos efeitos do estresse 
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na neuroimunorregulação que, por sua vez, modula a resposta de hipersensibilidade. 

Desde os primeiros estudos acerca do pensamento psicossomático, a doença atópica foi 

considerada exemplar. Nos anos 70 e 80, vários relatórios indicaram aumento da 

ansiedade, depressão e estresse mental em atópicos em correlação com a piora da 

atividade da doença. Os grupos de pacientes estudados, no entanto, eram pequenos e 

com características heterogêneas e, portanto, não era possível concluir se os achados 

psicopatológicos em atópicos eram de relevância patogenética ou um epifenômeno da 

doença inflamatória crônica. Recentemente, a discussão foi revivida e reorientada por 

achados psiconeuroimunológicos. Agora sabemos que a doença atópica é caracterizada 

por um desequilíbrio da resposta clássica ao longo do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 

(HPA) e do eixo simpático (SA). Esse desequilíbrio pode ser encontrado ombro a ombro 

com maior expressão de mediadores de estresse neuroendócrino, como a substância P 

(SP) e o fator de crescimento neural que formam até um terceiro eixo no mecanismo de 

stress (eixo neurotrofina neuropeptídio: NNA). Juntos, eles podem alterar a resposta ao 

estímulo inflamatório e neuroendócrino em vários níveis. Na pele, a resposta inflamatória 

imediata ao estresse envolve liberação de neuropeptídios e degranulação de mastócitos 

com consequente inflamação neurogênica. Sistemicamente, a apresentação de antígenos 

e liberação de citocinas TH2 são estimulados sob a influência de cortisol e neuropeptídios. 

A capacidade de resposta ao estresse desequilibrada pode, portanto, ser o núcleo de uma 

doença alérgica exacerbada e merece reavaliação de opções terapêuticas, como a 

neutralização da sinalização SP, melhora dos níveis de cortisol através de técnicas de 

relaxamento para equilibrar a resposta ao estresse.  

Palavras-chave: Stress; Alergias; Neuro-Imunomodulação; Doença Atópica. 

 

 
3 -  DIFICULDADE DE FALAR EM PÚBLICO: MODELO DE INTERVENÇÃO. Neuraci Gonçalves 

de Araújo (Instituo Minerva de Educação Avançada/SE). 

A dificuldade de falar em público está, muitas vezes, relacionada às situações de 

desempenho, à fobia específica ou a ansiedade social. Os medos relacionados a essa 

dificuldade provocam sudorese, taquicardia, vômito, diarreia, tremores, falta de ar, boca 

seca, rubor facial entre outros sintomas. O indivíduo tende a adotar o comportamento de 

procrastinação, fuga ou esquiva, trazendo como consequências prejuízos acadêmicos e 

profissionais, abandono de cursos, aumento da ansiedade, afastamento social e 

depressão. Geralmente, eles apresentam características como: hipersensibilidade a 

críticas; autoimagem negativa; sentimentos de inferioridade; dificuldade em serem 

assertivas; insegurança; tendência à timidez; baixa autoconfiança e autoestima. Eles 

interpretam as situações sociais que envolvam falar em público de forma negativa, 

acreditam que passarão por humilhação e embaraço e, por isso, evitam as situações 

sociais ou de desempenho e diante do enfrentamento imposto, sofre em demasia antes e 

durante a situação. Acreditam que os outros os avaliam de forma negativa, percebem-se 

criticados ou desaprovados, superestimam a probabilidade de ocorrência de eventos 

negativos e não confiam na própria capacidade. Esta ansiedade pode ser herdada ou 

produzida ao longo do desenvolvimento, seja a partir de eventos percebidos como 
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traumático ou decorrente das práticas educativas. Pesquisas indicam que pais ansiosos, 

com padrões exagerados de perfeição, superprotetores, abusivos, controladores, críticos e 

pouco afetivos. O programa de tratamento em terapia cognitivo-comportamental aplicado 

para pacientes portadores da dificuldade para falar em público inclui as seguintes técnicas 

e estratégias: psicoeducação, monitoramento dos pensamentos automáticos, busca de 

evidências, seta descendentes e questionamento socráticos, visando a reestruturação 

cognitiva das crenças; treinamento de habilidades sociais, apresentação de trabalhos; 

relaxamento; dessensibilização sistemática; ensaio comportamental e exposição. As 

intervenções clínicas realizadas com esse programa têm apresentado bons resultados, 

com significativa redução dos comportamentos de fuga e esquiva. 

Palavras-chave: Ansiedade Social; Fobia Especifica; Terapia Cognitivo-Comportamental; 

Treinamento de Habilidades Sociais. 

 
4 -  CONSTRUIR O SER: INTERAÇÃO DO MODELO DE EDUCAÇÃO ORIENTAL COM O 

OCIDENTAL. Antônio Carivaldo dos Santos Filho (Fluir Espaço Terapêutico/SE). 

O Brasil tem um grande poder de absorção cultural. É fácil notar os elementos culturais da 

China em diversos aspectos da vida dos brasileiros. Elementos da cultura oriental podem 

ser percebidos nas artes, arquitetura, gastronomia, festividades e também nas terapias e 

na medicina. Dentre os diversos elementos culturais chineses destacamos a teoria do Yin 

e Yang e a filosofia tradicional de Confúcio. A filosofia tradicional de Confúcio é baseada 

na lealdade familiar, na veneração dos ancestrais e no respeito ao idoso, pois para 

Confúcio, os pais são os responsáveis pela transmissão dos ensinamentos que vêm dos 

antepassados para seus filhos, e estes, devem honrar a família com respeito pelos idosos 

e as tradições. A teoria do Yin e Yang, que é a base da medicina tradicional chinesa e é 

usada no tratamento com acupuntura, também pode ser útil para ajudar na avaliação de 

um paciente, nas mais variadas terapias. O padrão Yin apresentará pacientes mais 

sensíveis, emotivos, introvertidos, serenos, passivos, com tendência ao medo. Já 

pacientes com o padrão Yang, apresentam-se mais autoritários, possessivos, agitados, 

agressivos, expansivos, competitivos e explosivos. Essa análise, pode servir de base para 

a busca de um tratamento adequado que, na cultura chinesa, consiste em harmonizar o 

Yin e Yang. Essa teoria também alerta ao perigo da valorização dos padrões Yang como o 

sucesso exterior, a busca de vitorias frente aos concorrentes e a exaltação do papel 

paterno sem a vivência dos padrões Yin como a harmonia interior, a criação de um lar 

harmonioso e feliz e a valorização da maternidade como uma das possíveis causas das 

neuroses sociais e da infelicidade pessoal. 

Palavras-chave: Cultura Oriental; Tradição; Yin e Yang; Harmonia Familiar. 

 

5 – TCC APLICADA NA CLÍNICA ESCOLA. Nielky Nóbrega/AL 
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6 – PROGRAMA ComVIDA: HABILIDADES DE VIDA COMO ESTRATÉGIA DE 

INTERVENÇÃO E PREVENÇÃO NA ADOLESCÊNCIA. Shirley de Souza Silva Simeão 

(Psicóloga, especialista em Terapia Cognitivo Comportamental e Doutora em Psicologia 

Social pela UFPB) 

 
As habilidades de vida (HV) se referem a um conjunto de habilidades relevantes para um 

desenvolvimento emocional e interpessoal satisfatório, visando assim a promoção da 

saúde e a prevenção de doenças. O desenvolvimento das referidas habilidades é 

considerado uma estratégia efetiva para auxiliar o adolescente a se proteger em situações 

de risco à saúde e, por isso, cada vez torna-se mais evidente a necessidade de realização 

de programas preventivos, no contexto da infância e adolescência, visando favorecer a 

construção de habilidades de enfrentamento mais adaptativas entre os jovens. Diante do 

exposto, a presente proposta é apresentar o Programa COMVIDA que é uma proposta 

intervenção voltada para o desenvolvimento de habilidades de convivência entre os jovens, 

e que foi realizada com adolescentes de uma escola pública da cidade de João Pessoa - 

PB.  O programa iniciou a partir da realização da avaliação das principais dificuldades 

vivenciadas pelos adolescentes, de forma que tal avaliação direcionasse as atividades 

propostas. Para isso, foram entrevistados professores, coordenadores e os pais, no 

sentido de obter informações sobre possíveis comportamentos disfuncionais que o 

indivíduo venha a apresentar e que se relacionem com possíveis dificuldades de 

relacionamento/convivência. Em seguida, foi realizada avaliação das HS dos adolescentes, 

por meio da aplicação do Inventário de habilidades sociais para adolescentes (IHSA), por 

meio do qual se evidenciou um repertório deficitário, principalmente em relação à 

assertividade. Após avaliação deu-se início a proposta de intervenção que teve um formato 

grupal e se estruturou ao longo de seis encontros, com 90 minutos de duração, em que 

foram utilizadas vivências com a proposta de desenvolver habilidades de fazer amizades, 

assertividade, autocontrole emocional e empatia. Como resultado, a partir da aplicação do 

programa, foi possível evidenciar mudanças de alguns comportamentos dos adolescentes, 

tais como maior interação entre os grupos, respeito às diferenças, fortalecimento de 

vínculos de amizade e melhora na comunicação. Além disso, as atividades proporcionaram 

a aprendizagem de elementos importantes para a convivência entre eles, percebendo-se 

que o treino de habilidades sociais se mostrou uma possibilidade efetiva e possível no 

contexto escolar, contribuindo para a melhoria das relações estabelecidas entre os 

adolescentes. 

 

Palavras chave: Adolescência. Habilidades de vida. Intervenções. 
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1. A COMPREENSÃO DA PSICOLOGIA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIAS E  

 

 

 

 

 

1. MANEJO DO CONTROLE DA RAIVA. Marilda Emmanuel Novaes Lipp (PUC 

Campinas/SP) 

 

A raiva é um sentimento de grande complexidade ao qual se tem atribuído 

consequências de grande porte. Ela faz parte do arcabouço de sentimentos naturais 

ao ser humano, mostrando-se muito útil para sua sobrevivência. No entanto, ela 

pode se tornar desadaptativa dependendo do grau e do que a pessoa faz em 

decorrência de experimentá-la. O minicurso abordará o que é o treino cognitivo de 

controle da raiva (TCCR) desenvolvido pela palestrante, testado e validade na 

eficácia quanto à redução da reatividade cardiovascular, sintomatologia do stress e 

expressão inadequada da raiva. O TCCR visa reduzir a vulnerabilidade psicológica 

advinda de uma história de vida comprometedora e de experiências negativas e 

contribui para ajudar no modo de perceber os eventos, senti-lo e, a reagir, gerando 

maior tranquilidade no lidar com o mundo. 

 

2. MANEJO DE DIFICULDADES COMPORTAMENTAIS EM ESCOLARES. Valquíria 

Aparecida Cintra Trícoli (CETEPEA/SP)  

 

Sabe-se que crianças com dificuldades comportamentais geram consequências 

para si e para o ambiente, interferem na dinâmica escolar, pode apresentar 

dificuldades de aprendizagem e gerar conflitos interpessoais, exigindo dos 

profissionais da escola habilidades de manejo desses comportamentos. O curso 

visa auxiliar os profissionais a identificar os comportamentos desadaptativos que 

interferem no funcionamento da aula; conhecer as estratégias para lidar com os 

estudantes que apresentam dificuldades comportamentais; manejar com esses 

escolares de forma adequada.  

 

3. MANEJO DE COMPORTAMENTOS AUTOMUTILANTES E SUICIDAS EM 

ADOLESCENTES. Vinicius Dornelles (InTCC/RS) 

 

Os comportamentos suicidas, assim com as condutas auto lesivas sem 

intencionalidade suicida (CASIS), também chamada de automutilação, configuram-

se em padrões comportamentais desafiadores para terapeutas de diferentes 

abordagens teóricas. Quando esse padrão comportamental aparece já no decorrer 

da adolescência, indica maior fator de risco para o suicídio na vida adulta. O 

minicurso visa apresentar estratégias de avaliação e manejo desses 

comportamentos com base na Terapia Comportamental Dialética (DBT) que, 
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atualmente, é a abordagem terapêutica que demonstra a maior base de evidências 

para o tratamento de pacientes que apresentam cronicamente comportamentos 

suicidas e CASIS. Assim, a DBT possui todo um arsenal técnico de avaliação e 

intervenção no comportamento suicida e CASIS os quais possuem duas grandes 

vantagens: 1) São procedimentos razoavelmente simples de serem aprendidos e 

executados, e 2) São realmente efetivos para o tratamento desses padrões 

comportamentais tanto em adultos quanto em adolescentes. 
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1. O USO DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM PACIENTE COM 

SÍNDROME DE BURNOUT.  Laura Regina Oliveira Santana (Psicóloga, 

Especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental pela Faculdade de Ciências 

Médicas de Minas Gerais, Núcleo: Instituto Minerva de Educação Avançada, 

Aracaju/SE). 

 

O trabalho é significativo na vida das pessoas, pois assegura seu apoio financeiro e 

sua identidade social. Entretanto, a atividade laboral pode ser estressante, 

causando uma angústia que o indivíduo não consegue lidar sozinho, gerando várias 

doenças, como a Síndrome de Burnout, um incômodo com sua situação na 

organização a tal ponto que sua relação com os colegas é prejudicada, suas 

atividades se tornam degradadas e sua insatisfação se espalha para outras áreas 

da sua vida. Esta síndrome possui três fatores: Exaustão Emocional, 

Desumanização e reduzida Realização Pessoal no Trabalho. Para que ela ocorra, 

várias características – individuais, organizacionais e interpessoais – exercem 

influência. Focando a melhora do paciente, a psicoterapia deve ser utilizada para 

que o paciente conheça melhor a si mesmo e as situações laborais. O presente 

estudo levantou a possibilidade do uso de técnicas da Terapia Cognitivo-

Comportamental no tratamento psicológico, testando a eficácia dos seguintes 

procedimentos: psicoeducação, relaxamento, identificação de crenças distorcidas, 

questionamento socrático, reestruturação cognitiva, treino em habilidades sociais, 

treinamento em resolução de problemas e dessensibilização sistemática. Em 

avaliação realizada na última sessão, o paciente se referiu a uma melhora 

considerável e palpável, relatando que suas dores físicas melhoraram, adquiriu 

maior capacidade de locomoção, de raciocínio e de acessar sua memória; sua 

capacidade de concentração e de comunicação também melhorou, além de sua 

gagueira e tremedeiras; sua agressividade ainda continua forte e presente, porém 

seu controle agora é possível, uma vez que percebe a chegada destas crises e 

pode se preparar para controlá-las. Todavia, a alta não foi alcançada. A psicoterapia 

focada na melhora dos sintomas da síndrome de Burnout deve continuar, além do 

acompanhamento psiquiátrico.  

 

Palavras-Chave: Síndrome de Burnout. Terapia Cognitivo-Comportamental. Saúde 

do Trabalhador. 
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2. FORMULAÇÃO E INTERVENÇÃO EM UM CASO DE CONFLITO CONJUGAL POR 

AUSÊNCIA DE ASSERTIVIADE. Renata Costa Rodrigues (Psicóloga, Especialista 

em Terapia Cognitivo-Comportamental pela Faculdade de Ciências Médicas de 

Minas Gerais, Núcleo: Instituto Minerva de Educação Avançada, Aracaju/SE). 

 

Este trabalho fez parte da avaliação da disciplina “Seminário II” do curso de pós-

graduação em Terapia Cognitivo Comportamental do Instituto Minerva de Educação 

Avançada. Teve por objetivo apresentar o caso da paciente DTS, um dos casos do 

estágio supervisionado em Terapia Cognitivo Comportamental. Será apresentada a 

formulação com a conceitualização cognitiva do caso, que inclui dados de 

identificação, motivo da busca/diagnóstico, influências do desenvolvimento, 

questões situacionais, fatores biológicos, genéticos e médicos, pontos 

fortes/qualidades, crenças centrais, intermediárias e esquemas, as hipóteses de 

trabalho, as metas terapêuticas e o plano de tratamento, com as principais técnicas 

cognitivas e comportamentais empregadas, a saber: psicoeducação, análise 

funcional do comportamento, reestruturação cognitiva, experimentos 

comportamentais, treino de habilidades sociais e resolução de problemas. A partir 

da conceituação cognitiva do caso, encontrou-se um padrão de comportamento não 

assertivo na relação conjugal, motivado por distorções cognitivas e esquemas de 

privação emocional, abandono, desconfiança e vulnerabilidade que traziam como 

consequências sentimentos de insegurança e ansiedade para a paciente em sua 

relação conjugal. Dessa forma, foi identificado junto com a paciente as principais 

distorções cognitivas e os déficits comportamentais em habilidades sociais e as 

consequências para sua vida conjugal, além do efeito sobre seus objetivos de vida, 

no intuito de proporcionar autoconhecimento de seu padrão de funcionamento não-

assertivo, a fim de motivá-la  ao treino em habilidades sociais para desenvolver 

padrão de comportamento assertivo em relação a expressar suas necessidades de 

forma clara e expressar incômodo ao marido para melhorar a qualidade de seu 

relacionamento conjugal e diminuir seu sentimento de insegurança, aliando assim 

seus novos comportamentos aos seus objetivos de vida. Assim, este plano 

terapêutico trouxe resultados positivos com esta paciente que passou a ter 

comportamentos assertivos tanto na relação terapêutica, como na relação com seu 

marido, expressando melhor suas necessidades, passando a fazer análises 

funcionais de seus comportamentos, o que indica aumento de autoconhecimento 

acerca das situações antecedentes e consequentes aos seus comportamentos e 

pensamentos disfuncionais e os sentimentos de insegurança e ansiedade 

decorrentes, aprendendo, dessa maneira, a ter autocontrole destes sentimentos. 

 

Palavras-chave: Distorções Cognitivas; Padrão de Comportamento Não-Assertivo; 

Treino em Habilidades Sociais. 

 

3. INTERVENÇÃO COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM TRANSTORNO DE 

ANSIEDADE. Silvana Freitas de Almeida Alves (Graduada em Psicologia (UNIT), 

Especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental (IMEA/FELUMA), Psicóloga 
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Clínica. Aracaju - SE.). Maria Inês Santana de Oliveira (Graduada em Psicologia 

(UFS), Especialista em Psicomotricidade (UFS), Professora, Supervisora de Estágio 

e Orientadora de Pesquisa (IMEA/FELUMA). Aracaju - SE.). 

 

O caso relatado foi fruto do estágio clínico supervisionado, subsidiado na 

abordagem da terapia cognitivo-comportamental, o qual tinha o intuito de relacionar 

o conteúdo teórico à prática clínica. O caso clínico, em questão, aborda o processo 

psicoterápico de uma paciente diagnosticada com transtorno de ansiedade. Após, 

experienciar um ataque de pânico, a paciente sentiu a necessidade de procurar 

ajuda psicológica. Desta forma, o atendimento psicológico foi buscado depois que a 

paciente sentiu um forte sofrimento subjetivo que comprometia sua qualidade de 

vida pessoal, conjugal e social. Assim, estabeleceu-se, como objetivo do tratamento, 

a promoção da melhora dos sintomas relacionados àquela psicopatologia. Para 

tanto, foram utilizadas as seguintes técnicas cognitivo-comportamentais: 

psicoeducação, treino de respiração diafragmática, lista de atividades prazerosas, 

reforço positivo, diário das emoções, técnica das vantagens e desvantagens, 

identificação de distorções cognitivas, teste de evidências, questionamento 

socrático, resolução de problemas, técnica do advogado de defesa, reestruturação 

cognitiva, follow up e prevenção de recaída. O processo terapêutico foi composto 

por sessões semanais, com tempo pré-estabelecido de cinquenta minutos. Durante 

todo o processo, a paciente mostrou-se altamente motivada. Seu empenho, 

compromisso e responsabilidade, tanto nas tarefas em sessão quanto nas tarefas 

de casa, foram de suma importância para que os objetivos do tratamento fossem 

alcançados. Também foi possível notar que a colaboração ativa da paciente 

contribui sobremaneira para a eficácia do tratamento da ansiedade baseado na 

terapia cognitivo-comportamental. Além disso, as estratégias e as intervenções 

escolhidas foram fundamentais para trabalhar o quadro clínico apresentado pela 

paciente. Ao final do processo, a paciente apresentou melhora significativa do seu 

quadro sintomático. Demonstrou uma nítida estabilidade emocional, conseguindo 

controlar seus pensamentos automáticos, e, consequentemente, controlar suas 

emoções e seus comportamentos. Alcançou uma reestruturação cognitiva adequada 

e um bom manejo dos seus erros cognitivos. Portanto, conclui-se que o caso foi um 

exemplo de que a colaboração da paciente, a boa escolha e a mediação das 

técnicas cognitivo-comportamentais favoreceram ao sucesso do tratamento.  

 

Palavras-chave: Terapia Cognitivo-Comportamental. Transtorno de ansiedade. 

Técnicas cognitivo-comportamentais. Intervenções Adultos e Idosos. 

 

4. INTERVENÇÃO COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM ONCOLOGIA: RELATO 

DE CASO. Dalitha da Hora Mendonca Santos (Associação dos Amigos da 

Oncologia, Aracaju/SE). Maria Inês Santana de Oliveira (Secretaria de Saúde, 

Aracaju/SE). 
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Este resumo apresenta o relato de uma intervenção individual, de uma paciente do 

sexo feminino, 48 anos, com diagnóstico de câncer de mama (há 1 ano) com 

possibilidade terapêutica, realizada na Associação dos Amigos da Oncologia (AMO), 

na cidade de Aracaju, Sergipe, no período de 5 meses e meio, totalizando 22 

sessões com duração de 50 minutos de Terapia Cognitivo Comportamental. A 

paciente apresentava depressão e ansiedade (desde o falecimento do pai há 17 

anos), cujos sintomas agravaram-se após o diagnóstico da neoplasia. A intervenção 

teve como objetivos: conhecer o histórico de vida da paciente; realizar 

psicoeducação com relação ao tratamento oncológico e a abordagem Terapia 

Cognitivo-Comportamental; identificar os erros cognitivos que intensificam o quadro 

descrito; e a reestruturação cognitiva (modificação dos pensamentos automáticos 

disfuncionais). Cada sessão incluía um momento inicial buscando identificar as 

emoções da paciente e em seguida identificar os pensamentos automáticos. 

Utilizou-se a técnica da análise do custo e benefício de fazer o tratamento de 

quimioterapia, seguida da cirurgia de mastectomia radical; técnica de respiração 

diafragmática e relaxamento para a redução da ansiedade, especialmente, próximo 

da sessão quimioterápica. Avaliando-se o discurso da paciente, foi possível 

compreender que ela conseguiu identificar os erros cognitivos, por exemplo: “não 

vou suportar as reações de quimioterapia”; “vou morrer na sala de cirurgia”; “meu 

corpo vai ficar aleijado”; “meu marido vai me deixar porque agora só tenho um 

peito”; “não quero ficar igual a uma bananeira”; “o tratamento oncológico não vai dar 

certo”, através da reestruturação cognitiva obteve-se a modelação para os 

pensamentos: “tenho que fazer a quimioterapia para o caroço diminuir; para a 

doença acabar e ficar curada; ter minha saúde de volta”; “não vou morrer na sala de 

cirurgia, será igual às outras três que já fiz antes”; “meu corpo vai ficar estranho, 

mas posso ficar curada”; “meu marido já enfrentou situações muito difíceis e não me 

abandonou”. As crises de ansiedade foram desencadeadas no tratamento 

oncológico decorrente de pensamentos “tudo ou nada” e “catrastrofização”. Enfim, 

através da psicoeducação, respiração diafragmática e relaxamento, reestruturação 

cognitiva, a paciente aprendeu a identificar os seus erros cognitivos e modificá-los, 

bem como melhorou seu quadro depressivo e ansioso, obtendo, assim, uma melhor 

qualidade de vida. 

Palavras-chave: Psicoeducação; Terapia Cognitivo-Comportamental; Câncer Mama; 

Associação dos Amigos da Oncologia (AMO). 

 

5. TREINAMENTO DE PAIS DA PRÁTICA CLÍNICA: UMA PROPOSTA DE 

INTERVENÇÃO. Julianne Guimarães Oliveira Soares (Laboratório de Pesquisa em 

cognição e comportamento – LAPECC, Universidade Federal da Paraíba, João 

Pessoa-PB).; Ludmila Xavier Rodrigues (Laboratório de Pesquisa em cognição e 

comportamento – LAPECC, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa-PB).; 

Shirley de Souza Silva Simeão (Laboratório de Pesquisa em cognição e 

comportamento – LAPECC, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa-PB). 
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Atualmente, o treinamento de pais tem sido utilizado em diversos contextos, tendo 

especial relevância na prática clínica. Neste cenário, o treinamento de pais tem sido 

aplicado, principalmente, com pais que apresentam dificuldades em lidar com 

problemas de comportamentos de seus filhos, tais como birras, agressividade e 

desobediência. Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho é apresentar um 

relato de experiência de um programa voltado ao treinamento de pais, de crianças 

entre 7 e 10 anos de idade, todas atendidas em uma clínica de psicologia, da cidade 

de João Pessoa, Paraíba, no período de janeiro a junho de 2015. No programa de 

intervenção foram realizadas atividades, num formato grupal, que tiveram como 

objetivo treinar os cuidadores acerca das condutas utilizadas para educar seus 

filhos. As intervenções ocorreram ao longo de 12 sessões, com duração média de 

90 minutos. Ao longo do treinamento foram privilegiadas intervenções como 

definição de problemas, reforço, controle de contingência, time out, punição, entre 

outras. Assim, a presente proposta possibilitou um melhor direcionamento acerca 

das atitudes consideradas mais adequadas para manejar os comportamentos 

indesejáveis apresentados por seus filhos, sendo considerada uma proposta eficaz 

na prática clínica. 

 

Palavras-chave: Treinamento de Pais; Intervenções; Prática Clínica. 

 

 

6. INTERVENÇÃO EM TCC ASSOCIADO A ACT EM UM CASO DE ANSIEDADE 

SOCIAL. Danilo Rocha Ribeiro (ProPsi – Desenvolvimento Humano e Fluir Espaço 

terapêutico) 

 

O transtorno de Ansiedade social (ou Fobia Social) é um dos quadros ansiosos mais 

comuns na sociedade, sendo sua prevalência estimada entre 5% e 13% da 

população. A característica central desse transtorno está no medo persistente de 

situações onde o indivíduo possa realizar alguma atividade pública a ser julgado 

pelos outros. O receio de ser mal avaliado ou humilhado é tão crônico que acaba 

acarretando prejuízos funcionais nas diversas esferas da vida do indivíduo (social, 

profissional, amorosa, etc.). Os principais sintomas incluem: medo de ter 

comportamentos constrangedores em público; medo de demonstrar vergonha; 

ansiedade antecipatória a eventos sociais; sudorese, tremores, rubor facial e outros 

sintomas fisiológicos associados; esquiva comportamental de situações sociais, etc. 

Segundo o modelo cognitivo, a ansiedade social surge do padrão distorcido de 

avaliação social, que incluem distorções cognitivas típicas, como, por exemplo, a 

leitura mental, a personalização e a catastrofização. A terapia cognitivo-

comportamental (TCC) vem sendo utilizada já há algumas décadas para tratar 

casos de Ansiedade Social. Entretanto, a Terapia da Aceitação e Comprometimento 

(ACT), uma das terapias da terceira geração, vem demonstrando ampla eficácia em 

vários transtornos ansiosos e pode ser um importante aliado da TCC tradicional.  
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Apresentar o relato de uma intervenção terapêutica para Ansiedade Social, 

utilizando estratégias da Terapia cognitivo-comportamental e da Terapia da 

Aceitação e Comprometimento (ACT). O caso a ser relatado é de uma estudante de 

23 anos que cursava o sétimo período de Medicina e começou a apresentar 

sintomas típicos de Ansiedade Social durante uma fase particular do curso: o 

período dos primeiros atendimentos no Hospital-escola. A estudante já tinha 

relatado diversas fases em que ela poderia lembrar de ter apresentado os mesmos 

sintomas, mas era naquela fase de intensa avaliação por parte dos colegas e 

professores que a mesma apresentava picos diários ansiedade, com o score do BAI 

chegando a mais de 40 pontos. Adotou-se, principalmente, as seguintes técnicas da 

TCC: Identificação e avaliação de pensamentos automáticos; avaliação de 

distorções cognitivas; ensaio comportamental imaginário e prático; inundação; 

cartões de enfrentamento; análise de custo-benefício; Respiração diafragmática; 

análise e contestação de esquemas. As estratégias da ACT, foram mais 

generalizadas durante todo o processo, e elas incluíram os principais pontos 

previstos em um protocolo básico: Aceitação, Desfusão Cognitiva, Mindfulness, 

Foco em valores, Ações comprometidas e Self como contexto. O programa de 

tratamento foi estabelecido em 20 sessões. O método de tratamento misto trouxe 

um resultado satisfatório, uma vez que educou a paciente com conhecimentos e 

estratégias vindas de duas abordagens distintas. Com a TCC, a paciente aprendeu 

a avaliar suas próprias distorções cognitivas e responder a elas de maneira 

funcional. Com a ACT, ela aprendeu a mudar a relação com a ansiedade e com o 

desconforto, de maneira que estes deixassem de ser paralisantes, mesmo quando 

ela tinha dificuldade de mudar a convicção do pensamento. As técnicas de 

mindfulness a ajudaram a focar em aspectos essenciais do seu presente, e a 

Desfusão Cognitiva a ajudou a diferenciar a realidade do seu pensamento. Ao final 

do tratamento, o score do BAI estava abaixo de 5 e o follow-up da paciente revelou 

ganhos duradouros. Nesse caso, as estratégias da ACT se revelaram semelhantes 

o bastante para se misturarem às da TCC, mas diferentes o bastante para serem 

igualmente úteis. 

 

Palavras-chave: Ansiedade social; ACT; Terapia cognitivo-comportamental; 

Mindfulness. 
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1. TREINAMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS EM DIFERENTES CONTEXTOS  

a. DESENVOLVENDO HABILIDADES SOCIAIS NO CONTEXTO INFANTIL Ludmila 
Xavier Rodrigues (Professora da pós-graduação do Centro Universitário de João 
Pessoa – UNIPÊ). 

b.  DESENVOLVENDO A ASSERTIVIDADE NA ADOLESCÊNCIA. Shirley de Souza 
Silva Simeão (Professora da Faculdade Maurício de Nassau) 

c. DESENVOLVENDO HABILIDADES SOCIAIS NO CONTEXTO ACADÊMICO. Silvana 

Queiroga (Professora do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ) 

 

O termo Habilidades Sociais (HS) refere-se ao conjunto de classes e subclasses de 

comportamentos que envolvem componentes verbais, não verbais, cognitivos, 

afetivos e fisiológicas, estes que são aprendidos favorecendo que o indivíduo possa 

atender às diversas demandas das situações interpessoais. As HS são 

reconhecidamente um fator de proteção no curso do desenvolvimento humano e 

seus déficits estão estreitamente correlacionados com fraco desempenho 

acadêmico, delinquência, abuso de drogas, crises conjugais e 

desordens emocionais. Assim, a proposta da mesa redonda é retratar aspectos 

conceituais, avaliativos e de treinamento das habilidades sociais com diferentes 

público e ampliar as discussões sobre tais aspectos considerando a importância da 

avaliação e da intervenção das HS na prevenção e promoção de saúde mental, em 

diferentes contextos. Diante do exposto, o objetivo geral foi apresentar 

possibilidades de aplicação das habilidades sociais e intervenções que foram 

desenvolvidas em diferentes cenários. No primeiro momento, será apresentada a 

produção de conhecimento na área, por meio da exposição dos resultados de uma 

pesquisa realizada acerca das habilidades sociais com estudantes universitários. Na 

sequência serão apresentados relatos de intervenções realizadas em diferentes 

contextos, focando no desenvolvimento de habilidades sociais e na apresentação de 

estratégias de intervenção e principais ferramentas utilizadas para promover o 

desenvolvimento de habilidades sociais com crianças da educação infantil e com 

adolescentes, enfatizando, principalmente, autocontrole emocional, assertividade, 

empatia e resolução de problemas. A partir das experiências citadas pretende-se 

apresentar estratégias que foram efetivas para se desenvolver um melhor repertório 

de habilidades sociais, contribuindo para melhorar as relações e favorecer um 

melhor desenvolvimento socioemocional. 

 

Palavras chave: Desenvolvimento socioemocional. Habilidades sociais. 
Intervenções. 
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2. BULLYNG EM FOCO 

 

a. BULLYING: PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR Ludmila 
Xavier Rodrigues (Professora da pós-graduação do Centro Universitário de João 
Pessoa – UNIPÊ). Shirley de Souza Silva Simeão (Professora da Faculdade 
Maurício de Nassau) 
 
O termo bullying é utilizado na literatura para designar comportamentos agressivos 

e antissociais intencionais e de natureza repetitiva, que ocorrem sem um motivo 

aparente, causando dor e angústia em uma relação desigual de poder. A 

oocorrência do bullying pode se dá em diferentes lugares, em diversas instituições e 

estabelecimentos e de várias maneiras. Mas é na escola que ele tem maior 

destaque; seja a escola pública ou privada, rural ou urbana, caracterizando-se como 

um problema de alcance mundial. Diante do crescente aumento do bullying nas 

escolas, a presente proposta tem como foco apresentar o jogo Bullying vamos 

resolver este problema? O recurso terapêutico tem sido um método importante para 

facilitar a abordagem e intervenção em relação ao fenômeno bullying. A elaboração 

deste jogo é mais uma iniciativa originada a partir de um programa de intervenção, 

que vem sendo desenvolvido com adolescentes, visando favorecer o 

desenvolvimento das habilidades de convivência entre os jovens. De maneira 

dinâmica, o jogo favorece a reflexão e o possível desenvolvimento de 

ações/estratégias efetivas para intervir nessa problemática, que traz consequências 

graves. O objetivo deste material é facilitar o trabalho de abordagem e intervenção 

em relação ao fenômeno bullying. Neste sentido, o presente material aborda os 

principais aspectos presentes no bullying, reunindo as principais situações que se 

faz presente, os personagens envolvidos e os tipos de agressão representativos 

desta forma de violência. Devido ao desenvolvimento e aprimoramento dos recursos 

tecnológicos de comunicação e informação, o bullying vem se modernizando, 

podendo seus autores utilizar as ferramentas disponíveis na internet e nos celulares. 

Essa nova modalidade de ataque é denominada ciberbullying, que é a versão virtual 

do bullying. Para reduzir a ocorrência deste fenômeno, faz-se necessário 

compreender a realidade social em que vivem os alunos, para se poder atuar 

efetivamente na mudança do comportamento agressivo, buscando estabelecer uma 

relação entre o comportamento e os possíveis fatores que lhe deram origem. 

 

Palavras chave: Bullying. Recurso terapêutico. Ciberbullying. 

 
b. BULLYING: PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO NO CONTEXTO CLÍNICO. Vinicius 

Dornelles/RS.   
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1. DESASTRES PELOS PSICÓLOGOS SERGIPANOS.  Mário Silvio de Souza Fraga 

(Graduando da Faculdade Pio X – Aracaju/SE). 

 

A atuação do psicólogo frente a situações de emergências e desastres tem sido alvo 

recente de debates e estudos, devido este ser um campo relativamente novo de 

atuação profissional, e em virtude de uma maior frequência de ocorrência de 

emergências e desastres e das diversas demandas para responder as 

necessidades psicológicas dos sobreviventes, familiares e da comunidade. 

Considera-se por emergência situações inesperadas que demandam intervenção 

especializada e desastre por situação crítica onde a intervenção especializada não 

conseguiu ser suprida, atingindo em diversas proporções diferentes comunidades 

em todo mundo. O psicólogo neste campo trabalha desde a prevenção visando a 

redução dos desastres e o atendimento a todos os envolvidos antes, durante e pós-

desastres. O trabalho do psicólogo visa a garantia de direitos, respeitando o 

protagonismo social das pessoas afetadas sem que o profissional promova a 

patologização. O interesse por este estudo surgiu a partir da experiência de atuação 

junto ao Ministério da Integração Nacional, Defesa civil e CRP 19, e também a 

pouca produção cientifica sobre a temática nos bancos de dados BVS PSI, LILACS, 

SCIELO e no portal de periódico da CAPES. O objetivo principal deste projeto de 

pesquisa visa conhecer a percepção dos psicólogos sergipanos sobre a psicologia 

das emergências e desastres. Analisando como os psicólogos que atuam em 

Sergipe percebem as possibilidades de atuação em psicologia das emergências e 

desastres, tendo também nos objetivos específicos identificar as dificuldades para 

atuação em emergências e desastres e investigar como os psicólogos sergipanos 

compreendem a importância da formação para atuação em situações de 

emergências e desastres. Participarão deste projeto psicólogos que atuam em 

Sergipe. Será utilizada como instrumento para a coleta dos dados a entrevista 

semiestruturada, sendo a abordagem utilizada de cunho qualitativa e a análise dos 

dados será utilizado o método de análise de conteúdo proposto por Laurence 

Bardin. 

 

Palavras-chave: Situações de Emergências e Desastres; Psicologia das 

Emergências e Desastres; Psicólogos. 
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2. A TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL NO MANEJO DA DOR DA 

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR.  Ionara Lima Ralin (Psicóloga, especialista 

em Terapia Cognitivo comportamental pela FCMMG/FELUMA – núcleo IMEA). Célia 

Maria Alcântara Machado Vieira (Psicóloga, orientadora da pesquisa, docente da 

pós em TCC da FCCMG/FELUMA – núcleo IMEA). 

 

A Disfunção Temporomandibular (DTM) são condições musculoesqueléticas 

caracterizadas, dentre outros sinais e sintomas, por dor na articulação 

temporomandibular (ATM) e/ou nos músculos da mastigação, que, se não tratada 

adequadamente, pode se tornar crônica. Sua prevalência ocorre mais em mulheres 

que em homens em idades produtivas, e ocasiona custos sociais e redução na 

produtividade laboral. Como a DTM apresenta etiologia multifatorial, com 

componentes fisiopatológicos, sociais, culturais e psicológicos, é imprescindível um 

denso conhecimento das causas do problema, além de um criterioso diagnóstico 

para o bom êxito e eficácia no tratamento. Este, por sua vez, deve ser planejado 

junto a uma equipe multidisciplinar, de modo a proporcionar uma abordagem ampla, 

que leve em conta toda a complexidade dessa disfunção. Entre os profissionais que 

vêm atuando nessa área a psicologia com destaque para a Terapia Cognitivo-

Comportamental (TCC), também tem contribuído para auxiliar no controle dos 

sintomas da DTM. Diante do exposto, o objetivo deste estudo é apresentar 

propostas de manejo da dor crônica decorrente da DTM, sob a ótica da TCC. O 

método escolhido para o desenvolvimento deste trabalho foi a pesquisa 

bibliográfica, por meio do levantamento de livros da área de Psicologia e 

Odontologia e artigos científicos nas bases de dados Scielo, Pubmed e Lilacs, por 

meio das palavras chaves ¨dor crônica¨, ¨Disfunção Temporomanbidular¨ e ¨Terapia 

Cognitivo-Comportamental¨. Os resultados corroboram que a TCC permite ao 

paciente reconhecer e modificar os comportamentos, as percepções e os 

pensamentos que suscitam a dor e a consolidam, por meio dos ensinamentos das 

suas técnicas, dentre as quais citamos: a psicoeducação, distração cognitiva, 

relaxamento muscular progressivo, reestruturação cognitiva, treino de habilidades 

sociais, resolução de problemas e treino de respiração. Ademais, a abordagem dos 

pacientes pode ser feita individualmente ou em grupo. Trabalhar em grupo 

possibilita o compartilhar e a interação entre os participantes que se envolvem na 

resolução dos problemas entre si, por outro lado, o enfoque individual permite que o 

paciente seja atendido em suas singularidades. Diante disso, pretende-se, com este 

estudo, oferecer contribuições no tratamento da DTM, no que diz respeito aos 

aspectos psicológicos envolvidos no manejo da dor crônica, por meio do tipo de 

tratamento proposto pela TCC. 

 

Palavras-chave: Dor Crônica; Disfunção Temporomandibular; Terapia Cognitivo-

Comportamental. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA CLIENTELA INFANTIL E ADOLESCENTE DE UMA 

CLÍNICA-ESCOLA DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR: 

RESULTADOS DE 2015. Célia Souza Silva (Faculdade Santíssimo Sacramento, 

Alagoinhas – BA). Quedima Scheila Santos de Jesus (Faculdade Santíssimo 

Sacramento, Alagoinhas – BA). Mariana Leonesy Barreto (Faculdade Santíssimo 

Sacramento, Alagoinhas – BA). Ilana Figueiredo Brandão (Faculdade Santíssimo 

Sacramento, Alagoinhas-BA). 

 

A características da clientela das clínicas-escola de psicoterapia vem sendo cada 

vez mais estudadas com o objetivo de aprimorar os serviços oferecidos por estes 

centros de atendimento ao público e formação de profissionais. Entende-se como 

clínicas–escola os serviços de atendimento mantidos por instituições de ensino 

superior, pós-graduação e aperfeiçoamento nos cursos de graduação em Psicologia 

e em cursos de especialização e formação de psicoterapeutas, com o objetivo de 

exercitar a prática clínica dos estudantes sob supervisão de orientadores, 

atendendo a população de baixa e média renda e contemplando as funções 

acadêmicas de proporcionar o ensino, a pesquisa e a extensão. Este estudo teve 

como objetivo realizar um levantamento das demandas de psicoterapia infantil e 

adolescente, tendo os pais e responsáveis como relatores. A clientela foi atendida 

entre fevereiro a dezembro de 2015. O contexto da pesquisa foi a clínica escola de 

uma instituição de ensino superior da cidade de Alagoinhas-Bahia. Para isso, foi 

realizada um levantamento dos seguintes dados de 29 crianças e adolescentes 

inscritas neste período: sexo, idade, fonte de encaminhamento e queixa inicial. O 

procedimento de coleta de dados foi o levantamento documental, por esta 

metodologia proporcionar uma facilidade de acesso às informações relevantes. 

Foram eleitos como fonte primária os registros escritos das sessões de psicoterapia 

cognitivo-comportamental realizados pelos estagiários de uma turma de graduação 

em psicologia. A análise dos dados consistiu na quantificação da frequência dos 

mesmos. Quanto aos aspectos éticos, os pais e responsáveis foram solicitados ler, 

e em caso de concordância, a assinar um termo de consentimento livre e 

esclarecido para a utilização de informações no ato da inscrição para o atendimento 

psicológico, garantindo todos os cuidados éticos com as informações utilizadas na 

pesquisa. Esse estudo corroborou com dados de pesquisas realizadas em outros 

contextos, uma vez que a maioria das crianças e adolescentes estavam na faixa 

etária entre 10 a 12 anos, sendo a maioria do sexo masculino, encaminhadas para 

atendimento pela própria família e prevalecendo como motivo da procura os 

problemas afetivos, seguido dos problemas de comportamento. Uma dificuldade 

encontrada foi a ausência de padronização dos registros nos prontuários. Conclui-se 

que os estudos sobre as características de clientelas infantil e adolescente são de 

suma importância, pois podem apontar formas para a melhoria dos atendimentos 

psicológicos oferecidos e propiciar elementos que fundamentem ações preventivas. 

 

Palavras-chave: Clientela, clínica-escola, Terapia Cognitivo-Comportamental. 
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4. DEPRESSÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES À LUZ DA TCC: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA. Vanessa Cristina de Góes (Graduanda em Psicologia  do Centro 

Universitário de João Pessoa-PB); Silva Faustino da Costa (Graduanda em 

Psicologia  do Centro Universitário de João Pessoa-PB); Rafaella Kristinne Oliveira 

Lima (Graduanda em Psicologia  do Centro Universitário de João Pessoa-PB);; 

Jayana Ramalho Ventura (Graduanda em Psicologia  do Centro Universitário de 

João Pessoa-PB); Silvana Queiroga da Costa Carvalho  (Docente do curso de 

Psicologia  do  Centro Universitário de João Pessoa-PB). 

 

Depressão é um transtorno mental que afeta o físico, cognitivo e o comportamento 

do indivíduo. Cerca de 350 milhões de pessoas sofrem com a depressão no mundo, 

dentre elas encontram-se Crianças e Adolescentes. Dentre as abordagens 

psicoterápicas que possuem técnicas de tratamento para este transtorno, tem-se a 

Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). Esta pesquisa objetiva revisar 

sistematicamente a eficácia da TCC utilizada no tratamento terapêutico de crianças 

e adolescentes acometidas de depressão. Foram utilizadas as bases de dados 

PubMed, PepSic e Scielo com a seguinte estratégia de busca: (Depression AND 

Child or Childrens AND Adolescent or Adolescents AND Cognitive behavioral 

therapy AND Intervention).   Artigos em inglês e português, publicados no período 

de 2005 a 2015 foram incluídos, ao passo que artigos que não apresentaram 

correlações com o objetivo em questão foram excluídos. Foram encontrados 306 

artigos, dentre estes, foram excluídos149 publicações repetidas, 141 artigos por não 

possuírem título adequado ao objetivo proposto, e 12 resumos que não estavam de 

acordo com a finalidade da pesquisa. No total, 4 artigos cumpriram os critérios de 

inclusão para análise. Dentre estes, 50% referiam-se ao uso e a eficácia da TCC em 

crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos acometidas pelo transtorno depressivo. 

Nos resultados analisados, foi encontrada uma relação significativamente positiva 

no que diz respeito ao uso da TCC e a diminuição dos sintomas depressivos com 12 

semanas de tratamento, com a aplicação das técnicas de reestruturação cognitiva, 

técnicas de resolução de problemas e Habilidades Sociais, acompanhadas 

inicialmente por medicamentos antidepressivos. O tratamento com TCC reduz os 

sintomas de depressão em crianças e adolescentes, mas o assunto ainda é pouco 

debatido e os estudos clínicos controlados são escassos.  

 

Palavras-chave: Depressão. Crianças e Adolescentes. Terapia Cognitivo-

Comportamental. 

 

 

5. ENFRENTANDO O MEDO DA MORTE: UM ESTUDO DE CASO.  Rebeca Andrade 

Souza Oliveira (Faculdade Santíssimo Sacramento – Alagoinhas – BA). Ilana 

Figueiredo Brandão (Faculdade Santíssimo Sacramento – Alagoinhas – BA). 

 

Este texto descreve brevemente um atendimento psicológico realizado dentro da 

linha teórica da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), em um viés de 
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atendimento clínico infantil que tem como objetivo a mudança de padrões de 

pensamentos de um adolescente de 13 anos que será chamado de G. A Terapia 

Cognitiva baseia-se em uma abordagem empírica, uma vez que as crianças 

aprendem com facilidade fazendo, e a ação torna a terapia mais estimulante. 

Associar habilidades de controle a ação concreta auxilia as crianças prestarem mais 

atenção, a lembrar e realizar o comportamento desejado. G. apresenta dificuldade 

de relacionamento, medo de morrer, e ficar sozinho, dificuldade de concentração e 

finalizar tarefas. G. referia ter medo de morrer, não gostava quando seus pais saíam 

sem ele, pois acreditava que algo de ruim poderia acontecer com eles e ele iria ficar 

sozinho. Durante os atendimentos surgiram outras demandas como disciplina e 

limite nas brincadeiras, demandas estas que estavam trazendo prejuízos na escola. 

Diante dos dados coletados nas sessões, foram verificados indícios de ansiedade, 

imaturidade, dificuldades em habilidades sociais e superproteção dos pais, 

pensamento catastrófico. Como foco de tratamento, inicialmente foi feito a 

psicoeducação, posteriormente foram aplicadas técnicas que estão descritas abaixo 

com o objetivo de desconstruir pensamentos automáticos e comportamentos 

indesejados. Foram trabalhadas técnicas de Habilidades sociais; Autocontrole 

cognitivo; Treinamento de relaxamento; Cestas de pensamento – sentimento. Os 

resultados das técnicas realizadas foram satisfatórias, porém o treinamento de 

relaxamento, o diálogo socrático e o autocontrole cognitivo foram os mais eficazes 

para diminuir o medo, pois G. criou estratégias para reinterpretar os elementos que 

geravam emoções negativas, houve uma reestruturação cognitiva a partir da 

conceituação cognitiva do adolescente e de seus problemas, pois a TCC propõe 

olhar à situação problema de muitos pontos de vista diferentes, positivos, negativos 

e neutros para levá-lo a novas conclusões e soluções. 

 

Palavras-chave: Terapia cognitivo-comportamental; medo da morte; adolescente 

 

6. ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DE MÃES APÓS DIAGNÓSTICO DE 

FILHOS COM AUTISMO. Bárbara Regina Cunha Pereira Bispo (Faculdade 

Santíssimo Sacramento, Alagoinhas – Ba).  Elenice da Conceição Santana* 

(Faculdade Santíssimo Sacramento, Alagoinhas – Ba). Ilana Figueiredo Brandão 

(Faculdade Santíssimo Sacramento, Alagoinhas – Ba). Mariana Leonesy Barreto 

(Faculdade Santíssimo Sacramento, Alagoinhas – Ba). 

 

O autismo desperta cada vez mais interesse em estudiosos e pesquisadores que 

buscam entender as peculiaridades desse distúrbio, percebendo que cada criança 

autista tem sua necessidade específica. Este artigo tem por objetivo identificar e 

analisar as estratégias de enfrentamento utilizadas pelas mães ao receber 

diagnóstico de filho com autismo, procurando entender como as estratégias de 

enfrentamento auxiliam as mães após o recebimento do diagnóstico bem como 

compreender a importância dessas estratégias para o enfrentamento desta 

situação. Esse estudo configura-se como uma pesquisa de natureza qualitativa 

realizada através de uma pesquisa de campo. Pode-se perceber que a mãe como 
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cuidadora principal da criança com autismo é quem mais sofre as implicações e 

passa por mais eventos estressores no decorrer dos cuidados com tais crianças, 

pois a expectativa social faz com que essas mães tomem para si todos esses 

cuidados e tendo um papel mais ativo nessa relação. Diante disso questionou-se: 

quais as estratégias de enfrentamento utilizadas pelas mães após diagnóstico de 

filhos com autismo? Para responder a essa questão foi realizada uma pesquisa que 

contou com a participação de quatro mães que têm filhos com autismo. Para a 

realização da pesquisa foi utilizado como instrumento para coleta de dados uma 

entrevista semiestruturada. Primeiramente foi feito um contato prévio com as mães 

para convidá-las a participar de forma voluntária da pesquisa, assinando 

posteriormente um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para analisar os 

dados obtidos a partir da entrevista foi utilizada a análise temática de Laurence 

Bardin. Os resultados obtidos neste trabalho deixaram claro a utilização de 

estratégias de enfrentamento pelas mães após o diagnóstico de filhos com autismo, 

sendo que nesta pesquisa as estratégias que mais apareceram foram suporte social 

e reavaliação positiva, nos mostrando que é relevante ter um olhar diferenciado para 

com tais, além de perceber o impacto que o diagnóstico tem sobre elas, conclui-se 

então que as mães fazem uso de diferentes variados modos de estratégias em 

variadas situações, sendo que as estratégias mais utilizadas por elas foram suporte 

social e reavaliação positiva.  

 

Palavras-Chave: Estratégias de enfrentamento; autismo; mães. 

 

7. HABILIDADES SOCIAIS EM RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO TRABALHO. 

Andréa Lopes Fialho dos Santos Menezes Psicóloga, especialista em Terapia 

Cognitivo comportamental pela FCMMG/FELUMA – núcleo IMEA). Maria Inês 

Santana de Oliveira (Graduada em Psicologia (UFS), Especialista em 

Psicomotricidade (UFS), Professora, Supervisora de Estágio e Orientadora de 

Pesquisa (IMEA/FELUMA). Aracaju - SE.). 

 

Os temas envolvendo relações interpessoais e habilidades sociais (HS) têm sido 

alvo de vários estudos na área da psicologia há alguns anos. Da mesma forma, o 

treino e o desenvolvimento de HS vêm sendo avaliados como instrumentos 

importantes para a melhora da qualidade nas relações interpessoais sobretudo no 

âmbito empresarial. Em conversa com a gerência de recursos humanos (RH) de 

uma empresa do ramo de serviços, em Aracaju - SE, foi compartilhada a dificuldade 

para dirimir problemas com colaboradores no setor administrativo alusivos às 

relações interpessoais. Logo, foi cogitada a hipótese de que tais problemas 

poderiam ter relação com déficits de HS, apesar de a empresa sempre ter investido 

em treinamentos e programas de qualidade. Desta maneira, foi tomando forma o 

interesse pelo desenvolvimento desta pesquisa de campo que teve como título: 

“Habilidades sociais em relações interpessoais: uma avaliação em colaboradores do 

setor administrativo de uma empresa no ramo de serviços em Aracaju-SE”. A fim de 

confirmar ou refutar a hipótese argumentada com a gerência de RH, foi 
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desenvolvido o seguinte objetivo geral: investigar se havia déficit em HS e se este 

realmente estava contribuindo para a dificuldade no desenvolvimento adequado das 

relações interpessoais nos colaboradores do setor supracitado. Os objetivos 

específicos visaram: apresentar concepções sobre relações interpessoais e HS; 

refletir sobre a importância das HS nas relações interpessoais; levantar as 

dificuldades nas relações interpessoais dos colaboradores e investigar indicadores 

de HS dos mesmos. Ao todo, 18 pessoas (5 homens e 13 mulheres) participaram da 

pesquisa descritiva (survey) e exploratória, cujo método indutivo abordou o 

problema a partir das formas: qualitativa (através de análise de conteúdo) e 

quantitativa (por meio de estatística descritiva). Os instrumentos utilizados foram: 

um questionário estruturado, semiaberto com duas perguntas objetivas e duas 

subjetivas, elaborado pela pesquisadora, cujo objetivo foi realizar levantamento 

sobre as principais dificuldades nas relações interpessoais dos sujeitos estudados; e 

o Inventário de Habilidades Sociais – Del-Prette, visando verificar os indicadores de 

HS do grupo pesquisado. Os resultados mostraram que as dificuldades nas relações 

interpessoais apontadas no primeiro instrumento aplicado foram confirmadas nas 

análises sobre indicadores de HS do segundo instrumento, possibilitando assim, 

confirmar a hipótese de que os déficits em HS realmente interferiam nas 

dificuldades de relacionamento dos colaboradores investigados. A discussão dos 

resultados foi permeada por vários aspectos que apresentavam congruência com a 

literatura relativa à área temática das habilidades sociais exposta neste estudo.   

 

Palavras-chave: Indicadores de Habilidades Sociais. Relações Interpessoais. 

Déficits em    Habilidades Sociais. 

 

 

8. INTERFACES ENTRE A CLÍNICA AMPLIADA E A TERAPIA COGNITIVO-

COMPORTAMENTAL: aproximações conceituais e desafios para a atuação do 

psicólogo na Atenção Primária à saúde.  Renata Costa Rodrigues (Psicóloga, 

especialista em Terapia Cognitivo comportamental pela FCMMG/FELUMA – núcleo 

IMEA). Maria Inês Santana de Oliveira (Graduada em Psicologia (UFS), Especialista 

em Psicomotricidade (UFS), Professora, Supervisora de Estágio e Orientadora de 

Pesquisa (IMEA/FELUMA). Aracaju - SE.). 

 

O presente trabalho é resultado do artigo científico referente ao trabalho de 

conclusão do curso de pós-graduação em Terapia Cognitivo Comportamental do 

Instituto Minerva de Educação Avançada.  Apresenta uma reflexão acerca das 

aproximações teóricas e práticas da clínica ampliada em saúde, que levem em 

consideração os determinantes biopsicossociais do processo saúde e doença, com 

os princípios teóricos e práticos da terapia cognitivo-comportamental, para o 

fortalecimento da atuação clínica do psicólogo na Atenção Primária à saúde. Optou-

se por uma pesquisa bibliográfica e exploratória dos principais documentos e 

cartilhas que norteiam a prática do psicólogo na saúde pública e sua relação com os 

princípios fundamentais da Terapia Cognitivo-Comportamental. A partir deste 
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estudo, pode-se compreender que a TCC traz muitas ferramentas conceituais e 

práticas que podem fortalecer a clínica ampliada do psicólogo, pois ambas 

trabalham com a produção do protagonismo e autonomia dos sujeitos envolvidos na 

situação, sejam eles os usuários da saúde ou a própria equipe de saúde no 

compartilhamento dos casos, utilizando-se de uma proposta de trabalho 

colaborativa, educativa, focalizada em problemas e orientada em metas. 

 

Palavras-chaves: Clínica Ampliada. Terapia cognitivo-comportamental. Atenção 

Primária 

 

9. INTERVENÇÃO COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM DEPRESSÃO: RELATO 

DE CASO. Thamile Maia Sampaio Lopes (Acadêmica do Curso de Psicologia, 

Faculdade de Tecnologia e Ciências, Jequié-BA); Angélica da Silva Calefano 

(Docente do Curso de Psicologia, Faculdade de Tecnologia e Ciências, Jequié-BA). 

 

A depressão é um grave problema de saúde pública, tendo em vista seu grande 

índice de ocorrência, bem como, seu impacto negativo não só na vida do indivíduo 

portador, mas, também na de seus familiares, com significativo comprometimento 

de suas áreas de funcionamento. Objetivo: O estudo de caso aqui proposto visa 

relatar o efeito da intervenção com base na terapia cognitivo-comportamental em 

um caso de depressão, prestada a uma pessoa de 59 anos, assistida em um serviço 

de Clínica-Escola de Psicologia. Método: O processo psicoterapêutico, que está em 

andamento, já conta com 15 sessões que foram distribuídas em avaliação inicial e 

intervenção. Para realização da avaliação, utilizou-se de entrevistas semidirigidas, 

critérios diagnósticos do CID-10 e do Inventário de Depressão de Beck (BDI). 

Quanto às intervenções, foram aplicados métodos e técnicas cognitivos-

comportamentais como psicoeducação, questionamento socrático, exame de 

evidências, registro de pensamentos, entre outros. Resultados: Na avaliação inicial 

verificaram-se dificuldades de relacionamento interpessoal, déficits 

comportamentais e sintomas de depressão, intensificados por problemas conjugais. 

Os resultados até então alcançados, podem ser considerados positivos, uma vez 

que a paciente demonstrou redução das queixas iniciais, aquisição de novo 

repertório cognitivo e comportamental e melhor funcionamento inter e intrapessoal. 

Discussão: Os dados indicam ganhos, entretanto, ainda há necessidade de 

intervenções para a consolidação dos aprendizados, bem como, para uma maior 

ativação comportamental com vistas à conquista de um repertório mais diversificado 

e adaptativo. Por fim, ainda será feito um trabalho de prevenção de recaídas. 

 

Palavras-chave: Terapia Cognitivo-Comportamental; Intervenção; Depressão 

 

10. MINDFULNESS E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.  

Samara dos Santos Fernandes; Edphamela de França Maciel; Isla Cezzani Martins 

Batista da Silva; Vanessa Cristina de Góes e Silva Faustino da Costa*; Silvana 
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Queiroga da Costa Carvalho. (CURSO DE PSICOLOGIA DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA-PB). 

 

Mindfulness é um treino que utiliza técnicas de meditação, que direciona o indivíduo 

a focar toda a sua atenção na experiência direta do momento. Abordagens como a 

Terapia Cognitivo-Comportamental tem utilizado a técnica mindfulness como 

processo interventivo, para tratar diversos transtornos mentais, como também 

prevenir o comportamento suicida.  Esta pesquisa tem como objetivo realizar uma 

revisão sistemática sobre a eficácia do Mindfulness como instrumento de prevenção 

ao suicídio. Para tanto, foi realizada uma busca nas bases de dado do Pubmed, 

Medline e Biomed Central, com as seguintes estratégias de busca: (Mindfulness 

AND Prevention AND Suicide). Artigos cujo a pesquisa foi publicada no período de 

2005 a 2015, e com idiomas português e inglês, foram incluídos, ao passo que 

artigos não apresentaram resultados com o objetivo em questão foram excluídos. 

No total, foram encontrados 73 artigos, dentre estes, 8 repetidos, 52 que não 

possuíam títulos adequados à busca, e 7 resumos cujo conteúdo não estava 

relacionado. Ao todo, 6 artigos atenderam aos critérios de inclusão. Nos resultados 

analisados, foi encontrada uma relação ao uso da técnica em mindfulness e a 

diminuição na tentativa de suicídio, os participantes relataram uma experiência 

significativamente positiva, onde são cada vez mais capazes de avaliar seus 

pensamentos com uma atitude de não julgamento e aceitação. O tratamento com 

mindfulness sugere ser uma intervenção promissora para os pacientes que 

experimentaram a ideação suicida no passado, entretanto há uma necessidade de 

mais estudos clínicos controlados para fornecer mais provas.  

 

Palavras-chave: Mindfulness. Prevenção. Suicídio. 

 

 

11. MUTISMO SELETIVO INFANTIL: UM ESTUDO DE CASO. Renata Gomes Campos 

(Faculdade Santíssimo Sacramento – Alagoinhas – BA). Ilana Figueiredo Brandão 

(Faculdade Santíssimo Sacramento – Alagoinhas – BA). 

O Mutismo Seletivo está incluído no grupo dos Transtornos de Ansiedade e é 
caracterizado pelo fracasso persistente da fala em circunstâncias sociais 
específicas, que exigem e/ou é esperada a comunicação verbal do indivíduo, apesar 
do mesmo emitir tal comportamento em outras situações. O presente trabalho 
constitui-se em um estudo de caso, descrevendo um processo terapêutico de uma 
criança do sexo feminino com 11 anos de idade, tendo como queixa principal a 
inexistência da fala com indivíduos em geral, mantendo interação verbal com 
apenas nove pessoas, nutrindo relações e comportamentos de dependência no 
ambiente familiar e escolar, mantidos pela genitora. Objetivou-se a partir desse 
estudo descrever o processo de avaliações e intervenções no caso de mutismo 
seletivo, bem como especificamente conceituar sobre tal transtorno; utilizar a prática 
da psicoterapia infantil baseada na terapia cognitiva; e demonstrar como foram 
estruturados os encontros associadas ao treino de pais. O processo foi composto 
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por dezesseis sessões semiestruturadas com a criança, nove encontros para 
orientação de pais e uma visita à escola, envolvendo em todas as etapas avaliações 
e intervenções cognitivas e comportamentais, como jogos, histórias, metáforas e 
técnicas. Inicialmente foi estabelecido o vínculo entre terapeuta e cliente; seguido 
das aplicações de testes e inventários para compor a formulação e conceitualização 
do caso; logo após foi introduzido o modelo de tratamento por meio da 
psicoeducação em um formato envolvente e compreensível, com informações 
concretas e simples; e por fim a condução da psicoterapia cognitiva, estruturada 
pelos seis componentes característicos: Registro do humor (termômetro das 
emoções), Revisão da tarefa de casa (Exercício eu posso), Estabelecimento da 
agenda, Conteúdo da sessão, Tarefa de casa e Evocando feedback. As 
intervenções mais eficazes foram as brincadeiras de casinha com bonecas e jogos 
de tabuleiro; hierarquia de ansiedade; baralho das emoções; e o treino de pais junto 
à visita na escola, nestes foram orientadas estratégias de intervenções para o 
cotidiano em família e no ambiente acadêmico com os pares e professores. Quanto 
à evolução do caso, destacam-se a independência nas relações, a emissão de 
interação verbal com mais duas pessoas, o aumento das expressões faciais e 
gesticulação ao comunicar-se e o empenho da mãe em cumprir as regras 
estabelecidas. Sendo assim, frente a tais resultados, ficou entendido a importância 
da psicoterapia nos transtornos infantis focando em um plano terapêutico lúdico, 
alterando as contingências mantenedoras dos comportamentos inadequados e 
compondo uma reestruturação cognitiva ao modificar as crenças, esquemas e 
pensamentos automáticos. 

Palavras-chave: Mutismo Seletivo; Terapia Cognitivo-Comportamental; 

Intervenções. 

12. NÍVEIS DE ESTRESSE EM CANDIDATOS AO ENSINO SUPERIOR. Iza Fontes 

Carvalho (Pós-graduação em Saúde e Ambiente, Universidade Tiradentes, 

Aracaju/SE) Caroline Lopes Tavares (Psicologia, Universidade Tiradentes, 

Aracaju/SE), Mara Andrade Oliveira (Psicologia, Universidade Tiradentes, 

Aracaju/SE). 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), criado em 1998, na gestão do ministro 

Paulo Renato Sousa, atualmente é o principal método de avaliação que estudantes 

realizam para o acesso ao ensino superior. A pontuação obtida no ENEM, também 

utilizada como pré-requisito para admissão em programas governamentais como a 

distribuição de bolsas para cursos de graduação em universidades privadas 

(ProUni). Na etapa que antecede esse exame alguns problemas como o estresse 

podem surgir somados ao número crescente de candidatos as vagas disponíveis no 

mercado. O estresse atualmente é classificado por um modelo quadrifásico, 

constituindo as fases: alarme, resistência, quase-exaustão e exaustão. Quando 

estimulado por fatores estressores e não alcançando o equilíbrio da homeostase do 

organismo, seus níveis podem aumentar, alcançando fases que trazem prejuízos à 

saúde do indivíduo, em casos extremos, doenças psicossomáticas ocasionadas 

pelo estresse podem emergir. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar os níveis de 

estresse em alunos de pré-vestibular público em Aracaju. Trata-se de uma pesquisa 
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exploratória aprovada pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Tiradentes 

com parecer 1.208.285, realizada em um curso de pré-vestibular público situado em 

Aracaju Sergipe. Para coleta de dados o inventário de sintomas de stress para 

adultos de Lipp e um questionário sociodemográfico foram utilizados. A coleta 

consistiu em dois encontros, primeiramente a pesquisa foi explicada aos alunos e os 

termos de consentimento e assentimentos foram distribuídos. Após uma semana os 

termos assinados foram recolhidos e o questionário foi entregue, onde participaram 

32 alunos (70% do total de alunos presentes), com idade média de 22 anos, 53,12% 

do sexo masculino e 46,87% do sexo feminino, o transporte público é o meio mais 

utilizado pelos discentes para chegar até o local do curso (68,75%), grande parte 

dos participantes não exercem atividade remunerada (68,75%) e residem em imóvel 

próprio (56,25%). Nos resultados observou-se que 59,37% dos alunos 

apresentaram estresse na fase de resistência, 31,25% não apresentaram estresse. 

Os sintomas predominantes na fase de resistência foram os psicológicos (63,15%), 

seguidos do físico e psicológico concomitantemente (21,05%) e do físico (5,78%). 

Entre os anos de 2010 e 2015 o número de publicações referentes ao tema estresse 

ampliou no Brasil, entretanto, ainda são escassos os estudos que abordam essa 

temática atrelada ao vestibular e possíveis intervenções. Alternativas de intervenção 

no âmbito escolar que envolve, promoção da saúde psicológica em escolas da rede 

pública ainda são discretas, embora o estresse em alunos seja um problema 

evidente.  

 

Palavras-chave: Estresse; ENEM; Alunos. 

 

 

13. O FEMININO EM DEBATE: JOVENS REPENSAM A DISCRIMINAÇÃO DE 

GÊNERO COM AUXÍLIO DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL.  Laura 

Regina Oliveira Santana (Psicóloga, especialista em Terapia Cognitivo 

comportamental pela FCMMG/FELUMA – núcleo IMEA). 

 

Por séculos, as mulheres foram consideradas inferiores. Elas eram vistas como 

incapazes de exercer funções que exigissem inteligência ou raciocínio. Submetiam-

se a ideologia dominante de inferioridade – esquemas cognitivos lógicos foram 

criados para domá-las. O modelo adotado para sua caracterização era o “modelo de 

Maria”, uma incorporação da idealização da figura religiosa no discurso do papel da 

mulher, intencionando preservar a mulher como objeto sexual e para o status social. 

Novas percepções surgiram durante os anos, e diversas e duras lutas apoderaram 

as mulheres de direitos e espaços, como o direito ao voto, ao divórcio, à escolha de 

qual trabalho gostaria de exercer. 2015, ano de diversas lutas, foi marcado por 

protestos nas ruas e nas redes sociais em busca do fortalecimento do feminino. 

Mas, ainda assim, segundo o Instituto Avon e o Data Popular (2014), 3 em casa 5 

jovens já sofreram violência em relacionamentos; casos que podem ser de violência 

física (51,68%), violência psicológica (31,81%), violência moral (9,68%), violência 

patrimonial (1,94%), violência sexual (2,86%), cárcere privado (1,76%) e envolvendo 
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tráfico (0,26%)  (Balanço dos atendimentos realizados em 2014 pela Central de 

Atendimento à Mulher – Ligue 180, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da 

Presidência da República). Dados do Instituto Avon em parceria com o Data Popular 

mostram altos índices de naturalização da violência nos relacionamentos e uso do 

espaço virtual como ferramenta de controle entre os jovens: estes percebem o 

machismo arraigado na sociedade, mas reproduzem ações e valores que reiteram 

as desigualdades de gênero e a violência doméstica contra a mulher. Sendo assim, 

o presente estudo propõe o uso da Terapia Cognitivo-Comportamental em 

intervenções em escola da rede pública de Ensino Fundamental Maior (6º ao 9º 

ano) e médio, por meio de encontros com a turma na sua sala de aula em horário 

extracurricular, uma vez por semana durante um semestre do ano de 2016. O 

objetivo será levar as temáticas do feminino e da violência contra a mulher para 

serem refletidas e reconstruídas pelos jovens, identificando e promovendo a 

modificação de comportamentos, crenças e pensamentos automáticos que reforcem 

o preconceito contra a mulher. Para tanto, as seguintes técnicas serão utilizadas: 

psicoeducação, identificação de crenças distorcidas, questionamento socrático, 

reestruturação cognitiva, treino em habilidades sociais, modelagem do 

comportamento e treinamento em resolução de problemas. Este projeto ainda está 

em andamento, na fase de estruturação para posterior aplicação em escola pública 

durante o ano de 2016. 

 

Palavras-Chave: Feminino. Terapia Cognitivo-Comportamental. Psicologia Escolar. 

 

 

14. O TRANSTORNO DE PERSONALIDADE ANTISSOCIAL À LUZ DA TERAPIA DOS 

ESQUEMAS – o caso “Dexter”.  Maysa Fonseca Alves (Psicóloga, especialista em 

Terapia Cognitivo comportamental pela FCMMG/FELUMA – núcleo IMEA). 

 

O presente trabalho trata de uma compreensão do Transtorno de Personalidade 

Antissocial sob a ótica da Terapia dos Esquemas proposta por Young, ilustrada por 

meio da identificação dos esquemas iniciais desadaptativos de Dexter, personagem 

fictício de uma série de televisão que leva o mesmo nome. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa, com a utilização da pesquisa bibliográfica, por meio de fontes 

primárias e secundárias, referentes à Terapia dos Esquemas e às características do 

Transtorno de Personalidade Antissocial, além da utilização do conteúdo midiático 

da série Dexter para melhor compreensão e descrição da história de vida de Dexter 

Morgan. Os principais esquemas identificados no personagem foram: Privação 

emocional; Defectividade/Vergonha; Isolamento social/Alienação; 

Abandono/Instabilidade; Arrogo/Grandiosidade; Autocontrole/Autodisciplina 

insuficientes; Padrões inflexíveis/Crítica exagerada; Postura punitiva e Inibição 

emocional. Tais esquemas identificados são ilustrados e explicados mediante a 

história de vida de Dexter Morgan e a teoria da terapia dos esquemas. 
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Palavras-chave: Transtorno de Personalidade Antissocial. Terapia dos Esquemas. 

Dexter. 

 

 

15. SESSÃO COMBINADA: PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS PAIS NA PSICOTERAPIA 

INFANTIL. Micaely Tavares de Jesus (Psicóloga, especialista em Terapia Cognitivo 

comportamental pela FCMMG/FELUMA – núcleo IMEA). Neuraci Gonçalves de 

Araújo (Psicóloga, orientadora da pesquisa, coordenadora da pós em TCC da 

FCCMG/FELUMA – núcleo IMEA). 

 

A psicoterapia infantil é uma das intervenções quer requer participação ativa dos 

pais, porém nem sempre ela ocorre de forma colaborativa, exigindo do terapeuta 

estratégias para aumentar o envolvimento dos mesmos. Este artigo apresenta um 

formato de sessão que visa aumentar essa participação. Objetivos: Compreender a 

abordagem da Terapia Cognitivo-Comportamental infantil; descrever a participação 

dos pais no processo terapêutico infantil; apresentar e descrever o modelo da 

sessão combinada através de um caso clínico. Método - Inicialmente apresenta-se 

uma revisão bibliográfica, a cerca de como se dá a participação dos pais no 

processo terapêutico infantil, baseado na Terapia Cognitivo-Comportamental e, em 

seguida, o modelo utilizado na prática clínica da autora, exemplificado através de 

um caso clínico atendido por ela. Resultados - A pesquisa mostra que os teóricos da 

TCC são unânimes ao falar da importância do pai no processo psicoterápico infantil. 

Através do relato do caso de uma criança de 11 anos com queixa de Déficit de 

Atenção, é possível perceber que a estrutura denominada “sessão combinada” 

favorece a participação ativa do pai e o resultado do caso. No modelo de sessão-

combinada o pai é convidado a atuar ativamente como co-terapeuta. Discussão - A 

estrutura de sessão apresentada tem favorecido a participação dos pais no 

processo psicoterápico das crianças atendidas pela pesquisadora, mas para saber 

se ele é um modelo eficaz a outras crianças, necessita de pesquisas com esse 

objetivo, inclusive pesquisa sobre opinião dos pais acerca do modelo. 

 

Palavras-chave: Psicoterapia infantil; Pais; Terapia cognitivo-comportamental 

 

 

16. TÉCNICAS COGNITIVO-COMPORTAMENTAIS MAIS UTILIZADAS PARA O 

TRATAMENTO DO TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA. Silvana 

Freitas de Almeida Alves (Graduada em Psicologia (UNIT), Especialista em Terapia 

Cognitivo-Comportamental (IMEA/FELUMA), Psicóloga Clínica. Aracaju - SE.). 

Maria Inês Santana de Oliveira (Graduada em Psicologia (UFS), Especialista em 

Psicomotricidade (UFS), Professora, Supervisora de Estágio e Orientadora de 

Pesquisa (IMEA/FELUMA). Aracaju - SE.). 

 

O Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) é caracterizado por excessivas 

ansiedade e preocupação acerca de vários eventos ou atividades, habitualmente, 
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desproporcionais à probabilidade real ou ao impacto do evento temido. Constitui-se 

como um transtorno de ansiedade comum, porém de difícil diagnóstico, mas com 

grandes possibilidades de tratamento e melhora da sua sintomatologia. O presente 

artigo tem por objetivo destacar as técnicas de intervenção mais utilizadas e citadas 

na bibliografia científica, propostas pela Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), 

para o tratamento do TAG. Além de objetivar também a descrição de tal transtorno, 

para melhor compreensão de suas principais características e de seus principais 

sintomas. Para tanto, foi adotado o método de revisão bibliográfica a fim de se 

alcançar os objetivos propostos. A partir da literatura científica, pode se confirmar 

que o devido manejo clínico deste transtorno de ansiedade, a partir de intervenções 

cognitivo-comportamentais, é determinante para o alívio dos sintomas físicos e 

psicológicos que acometem o portador do TAG. Entretanto, é necessário avaliar as 

especificidades de cada paciente para que seja realizada uma intervenção 

psicoterapêutica personalizada, ou seja, uma intervenção que verdadeiramente 

abranja a necessidade de cada indivíduo em suas particularidades. Ainda foi 

evidenciada a importância dos profissionais da área clínica buscarem atualizações e 

capacitações nesta modalidade de intervenção psicoterápica, já que a abordagem 

supracitada oferece subsídios concretos para o tratamento do Transtorno de 

Ansiedade Generalizada.  

 

Palavras-chave: Ansiedade. Terapia cognitivo-comportamental. Técnicas cognitivo-

comportamentais. Manejo de transtornos e ou comportamentos desadaptativos. 


