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Resumo 

 

 

Duran EP. Eficácia da terapia cognitiva processual no transtorno de estresse 

pós-traumático [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2015. 

 

Objetivo: Avaliar a eficácia da Terapia Cognitiva Processual na melhora de 

pacientes com Transtorno de Estresse Pós-traumático. Desenho do estudo - 

Estudo randomizado, com dois grupos paralelos. Intervenções - Dois 

modelos de Terapia Comportamental Cognitiva - Terapia Cognitiva 

Processual e Exposição (os pacientes receberam tratamento farmacológico). 

Duração e frequência: Após a avaliação inicial (semana 00), as sessões de 

psicoterapia tiveram frequência semanal, durante onze semanas, e 

quinzenais nas quatro últimas semanas, totalizando 13 (treze) sessões. As 

sessões de psicoterapia duraram 1 (uma) hora. Os pacientes foram 

reavaliados após três meses. Número de participantes: Amostra de 

conveniência envolvendo 86 pacientes; 42 no grupo de Exposição e 44 no 

grupo de Terapia Cognitiva Processual. Resultados e Conclusão: Os dois 

grupos melhoraram, porém melhoras nos sintomas de TEPT não foram 

estatisticamente significantes entre os grupos (p> 0,1), assim como para 

sintomas depressivos e ansiosos (p> 0,2). Estes resultados sugerem que a 

Terapia Cognitiva Processual é tão eficaz quanto a  Terapia de Exposição 

padrão-ouro . 

 

Descritores: Transtornos de estresse pós-traumáticos; Terapia cognitiva; 

Terapia comportamental. 



 

Abstract 

 

 

Duran EP. Effectiveness of trial-based cognitive therapy in post-traumatic 

stress disorder [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2015. 

 

Objective: To evaluate the efficacy of Trial-Based Cognitive Therapy in the 

improvement of patients with posttraumatic stress disorder. Study design - 

Randomized study with two parallel groups. Interventions - Two Models of 

Cognitive Behavioral Therapy – Trial-Based Cognitive Therapy (TBCT) and 

Exposure (patients received pharmacological treatment). Duration and 

frequency: After the initial assessment (week 0), psychotherapy sessions 

were held weekly for eleven weeks and twice a week for four weeks, a total 

of thirteen (13) sessions. Psychotherapy sessions were one (1) hour long. 

Patients were reassessed after three months. Total Duration: 13 sessions of 

treatment and three months follow-up. Number of Participants: Convenience 

sample involveing 86 patients, 42 in the exposure group and 44 in the Trial-

Based Therapy group. Results and Conclusion: Both groups improved, but 

improvements in the symptoms of PTSD depression and anxiety were not 

statistically significant among the two treatment groups (p> 0.1;  p> 0.2). 

These results suggest that Trial-Based Cognitive Therapy is as effective as 

the gold standard Exposure. 

Descriptors: Stress disorders, post-traumatic; Cognitive therapy; Behavior 

Therapy. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Transtorno de estresse pós-traumático 

O Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) é uma condição de 

saúde mental debilitante frequentemente associada a comorbidades 

psiquiátricas e alterações na qualidade de vida, e seu percurso é crônico. 

Além disso, é composto por um conjunto de vários distúrbios cognitivos, 

fisiológicos e comportamentais caracterizados por três grupos de sintomas: 

intrusão, fuga e excitação (Kar, 2011). 

O TEPT inicia após um evento estressor traumático que colocou a 

pessoa ou alguém próximo dela em perigo de vida ou ameaçou sua 

integridade física. Está associado à violência física e/ou moral, tais como 

agressão pessoal, roubo, sequestro, ataque sexual, combate militar, tortura, 

encarceramento como prisioneiro de guerra ou em campo de concentração, 

desastres naturais ou causados pelo homem, acidentes automobilísticos, 

entre outros (Knapp; Caminha, 2003). 

Diante de uma vivência traumática, o indivíduo pode perder o domínio 

físico e psicológico da situação, experimentar grandes níveis de ansiedade 

que modificam os padrões neuroquímicos normais e, consequentemente, as 

cognições, os afetos e comportamentos (Knapp; Caminha, 2003; Iribarren et 

al., 2005).  

Vários aspectos são importantes para a compreensão do TEPT: 1) 

muitas pessoas se recuperam por conta própria depois de um evento 

traumático; 2) é particularmente caracterizado por sintomas de ansiedade, 
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apesar de outras emoções, como vergonha, culpa, tristeza e raiva estarem 

muitas vezes presentes; 3) sintomas de revivência no TEPT têm 

características que os distinguem de outras memórias autobiográficas 

(Ehlers; Clark, 2008).  

Vale ressaltar que uma grande proporção de pessoas que apresentam 

os sintomas iniciais se recuperam sem intervenção. Sendo assim, os fatores 

que explicam por que algumas pessoas não se recuperam por conta própria 

são relevantes para o desenvolvimento de um tratamento mais eficaz. Neste 

subgrupo significativo, os sintomas persistem, muitas vezes, durante anos 

(Ehlers; Clark, 2008). 

Estudos epidemiológicos apontam diferenças relacionadas ao gênero 

e aos tipos de trauma. Os abusos sexuais são mais frequentes para as 

mulheres, e violência, acidentes e ameaças com armas de fogo são mais 

comuns para os homens, e mesmo quando as mulheres são expostas a um 

trauma similar ao do homem, apresentam aproximadamente duas vezes 

mais risco de desenvolver sintomas de TEPT. Os sintomas das mulheres são 

também mais persistentes do que nos homens. Há também evidências de 

que as mulheres conservam mais as memórias emocionais ao longo do 

tempo (Nemeroff et al., 2005). 

Uma hipótese para esse evento é que mulheres e homens saudáveis 

diferem em sua codificação e evocação das memórias emocionais, 

mostrando uma superioridade das mulheres na recordação dos relatos 

emocionais (Felmingham; Bryant, 2012).   
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Segundo Yehuda e Davidson (2000), estudos têm mostrado que o 

TEPT é o quarto distúrbio psiquiátrico mais comum, atingindo cerca de 

10,3% dos homens e 18,3% de mulheres em alguma época de suas vidas. 

De acordo com os autores, a elevada prevalência deste transtorno na 

população norte-americana se deve aos altos índices de violência nesta 

sociedade. 

A violência urbana também tem uma presença forte e crescente no 

Brasil, tanto nas principais regiões metropolitanas quanto no meio rural. 

Violência intencional, lesões corporais e em especial a violência fatal vêm 

crescendo em grande parte dos centros metropolitanos. Em 1997 o Brasil 

superou o número de 40.000 homicídios, sendo que desses 38,8% 

ocorreram em São Paulo e Rio de Janeiro. O crescimento da violência 

também ocorreu de modo heterogêneo e concentrado em algumas regiões 

metropolitanas, como Vitória, Recife, Porto Velho, Macapá, Rio de Janeiro, 

Cuiabá e Palmas (Cardia, 1999; Souza; Lima, 2006). No meio rural, os 

conflitos fundiários são infelizmente desencadeadores de mortes violentas. 

 

1.2 Quadro clínico e diagnóstico 

O TEPT foi reconhecido como uma categoria diagnóstica na terceira 

edição do Manual de Estatística e Diagnóstico (DSM-III) da Associação 

Psiquiátrica Americana e na CID-10 (Classificação Internacional das 

Doenças, décima edição; Bisson, 2007; Rangé, 2001). Com base nos 

estudos feitos com veteranos de guerra e sobreviventes civis na década de 

80, o número de indivíduos que apresentaram sintomas e sofrimento sem 
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caracterizar o transtorno foi significativo. Em virtude disso, alguns autores 

propuseram o conceito de TEPT subclínico, definido segundo uma revisão 

por Mylle e Maes (2004), pela presença de pelo menos um sintoma de cada 

critério e parcial, em que o indivíduo apresenta sofrimento clínico e prejuízo 

ocupacional e social, sem a presença dos demais sintomas, por pelo menos 

um mês. 

São duas as características centrais do TEPT: o evento traumático (a 

exposição a um evento com a ocorrência ou ameaça consistente de morte 

ou ferimentos graves para si ou para outros) e uma resposta intensa de 

medo, desamparo ou horror. Em consequência deste evento traumático 

ocorre o reviver desta experiência, a esquiva, o entorpecimento emocional e 

a hiperestimulação autonômica (Figueira; Mendlowicz, 2003). 

De acordo com Ehlers e Clarck (2008), apesar da revivência vivida de 

aspectos do trauma, os pacientes com TEPT geralmente têm dificuldades de 

intencionalmente recuperar uma memória completa do evento. Sua 

recordação intencional do trauma é desarticulada, detalhes importantes são 

comumente esquecidos, e em muitas vezes há dificuldades em recordar a 

ordem temporal dos acontecimentos. Além de apresentarem uma avaliação 

catastrófica a iminentes ameaças futuras.  

Os critérios diagnósticos do TEPT apresentados no DSM-IV-TR 

(Associação Psiquiátrica Americana - Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais 4ª. ed. texto revisado) referem também que há três 

especificadores que podem ser usados para definir o início e a duração dos 

sintomas do TEPT: Agudo (quando a duração dos sintomas é inferior a 3 
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meses); Crônico (quando a duração dos sintomas é superior a 3 meses); 

Com Início Tardio (pelo menos 6 meses decorrem entre o evento traumático 

e o início dos sintomas). 

Na tabela 1, estão apresentados os critérios de diagnóstico segundo o 

DSM-IV-TR (2002). 
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Tabela 1 - Critérios diagnósticos (DSM-IV-TR, 2002) 
 

A. Exposição a um evento traumático no qual os seguintes quesitos estiveram presentes: 

1. A pessoa vivenciou, testemunhou ou foi confrontada com um ou mais eventos que 
envolvem morte ou grave ferimento, reais ou ameaçadores, ou uma ameaça à integridade 
física própria ou a de outros; 

2. A resposta da pessoa envolveu intenso medo, impotência ou horror. 

B. O evento traumático é persistentemente revivido em uma (ou mais) das seguintes 
maneiras: 

1. Recordações aflitivas, recorrentes e intrusivas do evento, incluindo imagens, 
pensamentos ou percepções; 

2. Sonhos aflitivos e recorrentes com o evento; 

3. Agir ou sentir como se o evento traumático estivesse ocorrendo novamente (inclui um 
sentimento de revivência da experiência, ilusões, alucinações e episódios de flashbacks 
dissociativos); 

4. Sofrimento psicológico intenso quando da exposição a indícios internos ou externos 
que simbolizam ou lembram algum aspecto do evento traumático; 

5. Reatividade fisiológica na exposição a indícios internos ou externos que simbolizam ou 
lembram algum aspecto do evento traumático. 

C. Esquiva persistente de estímulos associados com o trauma e entorpecimento da 
responsividade geral (não presente antes do trauma), indicados por três ou mais dos 
seguintes quesitos: 

1. Esforços no sentido de evitar pensamentos, sentimentos ou conversas associados com 
o trauma; 

2. Esforços no sentido de evitar atividades, locais ou pessoas que ativem recordações do 
trauma; 

3. Incapacidade de recordar algum aspecto importante do trauma; 

4. Redução acentuada do interesse ou da participação em atividades significativas; 

5. Sensação de distanciamento ou afastamento em relação a outras pessoas; 

6. Faixa de afeto restrita; 

7. Sentimento de um futuro abreviado (não espera ter uma carreira profissional, 
casamento, filhos ou período normal da vida). 

D. Sintomas persistentes de excitabilidade aumentada (não presentes antes do trauma), 
indicados por dois (ou mais) dos seguintes quesitos: 

1. Dificuldade em conciliar ou manter o sono; 

2. Irritabilidade ou surtos de raiva; 

3. Dificuldade em concentrar-se; 

4. Hipervigilância; 

5. Resposta de sobressalto exagerada. 

E. A duração da perturbação (sintomas dos critérios B, C, e D) é superior a 1 mês. 

F. A perturbação causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento 
social ou ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. 
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Com a recente publicação do DSM-5 (2014), agrupou-se em um 

mesmo capítulo os transtornos cuja origem pode ser situações de estresse e 

traumas, com o nome de Transtornos Relacionados a Trauma e a 

Estressores. Relaciona cinco diagnósticos principais e duas categorias 

diagnósticas. Uma das mudanças foi a inclusão do evento traumático poder 

ocorrer em um familiar ou amigo próximo, ou por quem é frequentemente 

exposto a detalhes aversivos de eventos traumáticos (Araújo; Lotufo Neto, 

2014). 

É difícil, entretanto, prever todos os acontecimentos que poderiam 

causar o TEPT, especialmente porque os aspectos subjetivos contam 

decisivamente para a configuração do trauma tanto quanto os objetivos. Um 

acontecimento se transforma em trauma quando o “sistema é 

sobrecarregado cronicamente” (Peres, 2009).  

Sua etiologia, contudo, é tida como multifatorial: características do 

acontecimento, grau de exposição, fatores socioeconômicos e socioculturais, 

apoio social, fatores biológicos (como diminuição do volume hipocampal e 

genética), traços de personalidade, eventos de vida e percepção do 

indivíduo perante o evento (Peres, 2009). 

Além da avaliação negativa do evento traumático, a manutenção dos 

sintomas de TEPT é questão especialmente pertinente devido à evitação do 

alvo de lembranças do trauma (Ehlers; Clark, 2000).  

Com relação às comorbidades, em comparação com indivíduos sem 

TEPT ou com outros transtornos, aqueles com TEPT são mais propensos a 

ter outros diagnósticos psiquiátricos atuais ou passados, com taxas de 
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comorbidades psiquiátricas ao longo da vida da ordem de 80%. Além disso, 

o TEPT é associado com interrupções no trabalho, prejuízo no 

funcionamento social e da saúde física (Powers et al., 2010).  

Há, porém, uma série de opções de tratamentos viáveis para o TEPT. 

Várias formas de aplicação das terapias cognitivo-comportamentais 

mostraram eficácia em estudos prospectivos e randomizados (Foa; 

Rothbaum, 1998). 

 

1.3 Tratamento psicoterápico 

Não existe tratamento com bons resultados se o sujeito permanecer 

exposto ao evento traumático (Friedman et al., 2014). Entre as abordagens 

existentes, destaca-se a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) que tem 

recebido bastante atenção nas últimas décadas, principalmente através da 

"Restruturação Cognitiva" proposta por Beck e a “Terapia de Exposição”. 

  

1.3.1 Terapia de exposição 

O mecanismo de ação da Terapia de Exposição foi abordado por Foa 

e Kozak (1986), com a introdução da teoria do processamento emocional 

para transtornos de ansiedade em geral, e por Foa e Rothbaum (1998), para 

o TEPT. 

Trata-se de um conjunto de técnicas de exposição à vivência 

traumática, visto que a exposição ao vivo é precedida pela exposição 
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imaginária, sempre trabalhando em uma hierarquia de situações temidas, 

desde as consideradas mais fáceis até as mais difíceis de enfrentamento. 

A Terapia de Exposição visa ajudar o processamento emocional das 

experiências traumáticas para melhorar os sintomas do TEPT. Ela inclui os 

seguintes procedimentos: Educação, Treino de Respiração, Exposição in 

vivo a situações ou objetos que o paciente evita pela sua relação com 

sofrimento e ansiedade relacionados ao trauma, e exposição prolongada 

através da imaginação das imagens ou memórias traumáticas (Foa et al., 

2007). 

A princípio, Foa e Kozak (1986), baseados na Teoria do 

Processamento Emocional de Lang, utilizaram a Exposição Sistemática 

sugerindo que, por meio dela, a memória pode alterar sua estrutura 

semântica gerando um registro mnêmico mais preciso e atual, integrando o 

trauma aos esquemas cognitivos pré-existentes e criando novos repertórios 

cognitivo-comportamentais. Sugeriram que a exposição repetida à 

lembrança traumática num ambiente controlado, terapêutico, gera a 

habituação ao medo e posterior modificação do esquema disfuncional de 

esquiva. 

A teoria de processamento emocional tem sido amplamente utilizada 

para compreender o desenvolvimento e permanência dos transtornos de 

ansiedade, incluindo TEPT (Lang, 1979; 1985). 

Na sua essência, a teoria de processamento emocional da Terapia de 

Exposição baseia-se em duas proposições básicas: primeiramente, que os 

transtornos de ansiedade refletem a existência de estruturas patológicas do 
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medo na memória, que são ativadas quando a informação representada nas 

estruturas é encontrada; e na segunda, o tratamento bem sucedido modifica 

os elementos patológicos do medo, de tal modo que a informação que é 

utilizada para evocar sintomas de ansiedade não é ativada. O processo de 

modificar os elementos patológicos da estrutura do medo é chamado de 

processamento emocional (Riggs et al., 2006). 

Segundo Marks et al. (1998), o mecanismo terapêutico da exposição 

gradual é reduzir respostas defensivas às sugestões a que o sujeito está 

exposto, e a habituação depende da dose dessa exposição. É inegável que 

a habituação é um mecanismo antigo que os seres humanos podem 

aproveitar para reduzir respostas emocionais.  

De modo geral, estudos demonstraram a eficácia da maioria dos 

pacientes submetidos a esse processo de habituação da resposta emocional 

à memória traumática, que consequentemente conduz a uma remissão dos 

sintomas de TEPT, razão pela qual, na terapia de exposição, o paciente é 

solicitado a falar repetidamente sobre o pior evento traumático em detalhes, 

a fim de reexperimentar todas as emoções associadas ao evento. 

Duas décadas de pesquisas sustentam a eficácia da terapia de 

exposição, assim como estudos de metanálises que mostraram ensaios 

clínicos randomizados com o uso de Exposição como forma de tratamento 

eficaz para a redução dos sintomas (Powers et al., 2010). 

No entanto, as psicoterapias possuem o objetivo de enfraquecer 

algumas vertentes que mantêm os sintomas, e cada tratamento pode agir de 

formas distintas. No caso da exposição gradual, o mecanismo ocorre pela 
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habituação. Já a reestruturação cognitiva ajuda o paciente a ver uma mesma 

situação em novas perspectivas, o que pode levar à habituação através das 

experiências de comportamento (Marks et al; 1998). 

Além disso, Becker e colaboradores (2004) em amostra de 852 

terapeutas, mais da metade com doutorado e conhecimento na área 

comportamental, mostraram que os terapeutas treinados e experientes em 

Terapia de Exposição usam-na em apenas 50% dos seus pacientes com 

TEPT. Apenas 17% da amostra de terapeutas usava a Terapia de Exposição 

em quase todos os pacientes com essa psicopatologia. Isso ocorreu devido 

a mais de 50% dos terapeutas acreditarem que os pacientes aumentarão o 

índice de abandono da terapia com essa abordagem. 

 

1.3.2 Terapia cognitivo-comportamental 

Aaron Beck desenvolveu uma forma de psicoterapia na década de 

1960 que originalmente era chamada de "terapia cognitiva". Na atualidade, é 

comumente usada como sinônimo de "terapia cognitivo comportamental". 

Apresenta-se de forma estruturada, orientada para o presente, voltada para 

a resolução de problemas atuais, modificação dos pensamentos e 

comportamentos disfuncionais. Em todas as formas de terapia cognitivo-

comportamental (TCC) que são derivadas do modelo de Beck o tratamento é 

baseado em uma formulação cognitiva, com base nas crenças e as 

estratégias comportamentais que caracterizam uma doença específica. 

Muitas vezes incorpora técnicas de outras psicoterapias dentro da 

perspectiva do cognitivismo (Beck, 2011). 
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Em breve descrição, o modelo cognitivo propõe que o pensamento 

disfuncional (que influencia o humor e o comportamento do paciente) é 

comum a todos os distúrbios psicológicos. Quando as pessoas aprendem a 

avaliar o seu pensamento de uma maneira mais realista e adaptável, eles 

experimentam melhoria em seu estado emocional e em seu comportamento 

(Beck, 2011).  

Mais recentemente, Ehlers e Clark (2000) propuseram um modelo 

cognitivo de manutenção do PTSD que também pode ser visto como uma 

extensão da teoria anterior de processamento de informação. Este modelo 

cognitivo sugere que o TEPT se torna crônico quando os indivíduos 

traumatizados avaliam o evento traumático ou suas sequelas de uma forma 

que os leva a uma sensação de ameaça atual (por exemplo, "Nenhum lugar 

é seguro", "Se eu pensar sobre o trauma, eu vou ficar louca”). Um segundo 

fator proposto por este modelo como causalmente relacionado à 

manutenção do PTSD são alterações na memória autobiográfica 

semelhantes aos propostos por teóricos anteriores de processamento de 

informação (por exemplo, fortes associações entre estímulo e elementos de 

resposta na memória).  

A Terapia Cognitiva baseia-se na reestruturação cognitiva com o foco 

de intervenção no ensinar pacientes a identificar padrões de pensamentos 

automáticos negativos (PAN), gerando pensamentos alternativos mais 

racionais e adaptativos (Marks et al., 1998). Alguns estudos mostram o 

desenvolvimento com intervenções sobre os PAN (Peden et al., 2000; 

Beevers et al., 2007), pois sua presença acarreta várias consequências na 
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população em geral, sendo os PAN considerados fator de risco para o 

aumento e agravamento dos sintomas (Dekker, 2011). No entanto, são 

necessários mais estudos quando se trata de intervenções com foco nas 

crenças centrais ou esquemas cognitivos. Até o presente momento, existem 

três propostas: Beck (1967) e de-Oliveira (2008).  

 

1.3.3 Terapia cognitiva processual 

Recentemente foi desenvolvida uma nova combinação de técnicas da 

TCC. Esta atua nas crenças do indivíduo, em uma sequência denominada 

"Processo", proposta por de-Oliveira (2008), com o objetivo de torná-la de 

uso mais fácil tanto para os terapeutas quanto para os pacientes. 

A Terapia Cognitiva Processual (TCP) baseia-se na Terapia Cognitiva 

(TC) desenvolvida por Beck, contendo algumas modificações, porém, 

utilizando os mesmos princípios teóricos, os mesmos conceitos e diversas 

técnicas análogas, diferenciando-se por ter uma conceituação de caso 

própria. É uma abordagem em três níveis e três fases, visando à 

modificação das crenças nucleares do paciente, principalmente aquelas 

referentes a si mesmo. Ademais, a TCP integra importantes técnicas da TCC 

e outras modalidades, assim como Gestalt (Perls, 1973), Terapia de 

Aceitação e Compromisso (Hayes et al., 1999), Terapia da Compaixão 

(Gilbert, 2010), Modelo Relacional (Mitchell, 1988) e Terapia Metacognitiva 

(Wells, 2009). 

De modo geral, a TCP apresenta suas principais técnicas como uma 

simulação de um procedimento jurídico, tratando-se, portanto, de uma 
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analogia ou metáfora desse sistema. Ademais, o autor dessa abordagem, 

psiquiatra e psicoterapeuta, Irismar Reis de Oliveira desenvolveu a TCP no 

Departamento de Neurociências e Saúde Mental da Universidade Federal da 

Bahia e inspirou-se na obra literária de Franz Kafka, intitulada de "O 

Processo". Pela inspiração neste romance, inclusive, é que foi denominada 

de “Terapia Cognitiva Processual”.  

Um ensaio clínico realizado por Powell e colaboradores (2013) 

forneceu evidências significativas de que a TCP é pelo menos tão eficaz 

quanto a TC convencional em pacientes com transtorno de ansiedade social 

nos seguintes aspectos de qualidade de vida: dor física, funcionamento 

social e aspectos emocionais. E os resultados foram mantidos pelos 

pacientes em um seguimento de 12 meses. 

 

Registro de Pensamentos Baseado no Processo (RPBP ou 

Processo)  

A base racional para a proposta da TCP é que esta pode ser útil em 

fazer com que os pacientes se tornem conscientes das crenças sobre si 

mesmos (autoacusações) e, diferentemente do processo de Joseph K., 

personagem principal do livro, engajem-se em um processo construtivo para 

desenvolver crenças mais positivas e funcionais, ajudando os pacientes, de 

forma construtiva, a reduzirem a adesão às crenças nucleares negativas e 

emoções correspondentes (de-Oliveira, 2007).  

A técnica de Registro de Pensamento com Base no Processo (Anexo 

A), conhecida apenas como “Processo”, e foi desenvolvida a partir de outra 
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baseada na reversão de sentença, criada para lidar com pensamentos 

automáticos do tipo “sim, mas...” que deu origem ao Registro de 

Pensamentos com Base na Reversão de Sentença (RPBRS). O paciente 

tende a usar a estrutura da frase para se desqualificar, como “Consegui sair 

de casa, mas ainda é muito difícil”. A técnica de reversão de sentença faz 

com que o paciente use a mesma estrutura, porém em ordem inversa: 

“Ainda é muito difícil, mas consegui sair de casa”. Essa técnica ajuda o 

paciente a flexibilizar sua forma de pensar e obter um sentido mais positivo 

por ativar uma crença funcional positiva.  

O paciente aprende a avaliar suas crenças disfuncionais por meio de 

combinação da reversão de sentença e pela atuação em diferentes role-

plays assumindo o papel de dois personagens, promotor e advogado de 

defesa, em simulação de um processo judicial (de-Oliveira, 2011). 

O julgamento dá uma estrutura e as técnicas utilizadas são da terapia 

cognitiva e de outras abordagens, como cadeira vazia, seta descendente 

(Beck, 1967; Burns, 1980), exame das evidências (Greenberger; Padesky, 

1999), advogado de defesa (Leahy et al., 2011), reversão de pensamento 

(Freeman; DeWolf, 1992), seta ascendente (de-Oliveira, 2011; Leahy, 2003), 

desenvolvimento de esquemas positivos (Leahy, 2003), e diário de 

afirmações positivas (Beck JS, 2011). Como tarefa de casa, o paciente 

prepara um recurso juntando elementos, durante a semana, que confirmem 

a crença positiva que foi encontrada na seta ascendente no final do 

julgamento. 
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Recentemente, um estudo concluiu que o “Processo” ajudou os 

pacientes a reduzir de forma construtiva a autocrítica, mudando a crença 

central negativa e suas emoções correspondentes. Este estudo demonstrou 

uma redução muito significativa no apego à crença central negativa (de-

Oliveira, 2012). Apesar da existência ainda de poucos estudos clínicos 

testando sua eficácia, esta forma de terapia é promissora. 

 

Conceituação de caso 

Do mesmo modo, o autor adaptou uma forma de conceituar o caso, 

com os mesmos componentes da TC convencional, para tornar o modelo 

cognitivo mais fácil de ser entendido pelos pacientes. Nesse modelo, as 

cognições podem ser avaliadas em três níveis e três fases. No primeiro 

nível, uma situação é percebida de formas diferentes por pessoas diferentes. 

Segundo de-Oliveira (2015), esta maneira de perceber desencadeia 

pensamentos automáticos (PA) que determinarão as emoções e guiarão os 

comportamentos e reações fisiológicas. Na figura 1, a seta retornando para a 

reação emocional, pensamento automático e situação deixam claro para o 

paciente a natureza circular dessas interações, confirmando sempre seu 

pensamento automático, mantendo, portanto a percepção distorcida da 

situação. 
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(Copypright: Irismar Reis de Oliveira) 
 

Figura 1 -  Diagrama de conceituação da TCP – Fase 1  
 

É útil que o paciente entenda que esses comportamentos podem 

diminuir suas emoções desagradáveis a curto prazo, mas a longo prazo isso 

pode se tornar um comportamento de segurança prejudicial (por exemplo, 

esquiva e fuga), razão pela qual é necessário um segundo nível que possui 

uma função modulatória para confirmar as avaliações do primeiro. Como se 

observa no diagrama, no segundo nível encontram-se as crenças 

intermediárias que se manifestam como regras, pressupostos subjacentes, 

comportamentos de segurança ou estratégias compensatórias.  

No terceiro, nível mais profundo, encontram-se as crenças centrais 

que estão intimamente conectadas às crenças intermediárias, desenvolvidas 

ao longo da vida para as pessoas darem sentido a suas experiências. Com o 

Diagrama de Conceituação da TCP 
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uso do diagrama identificam-se mecanismos de perpetuação da crença 

central, o que é um elemento chave da terapia. 

A conceituação deve ser construída com a colaboração e parceria do 

paciente para alterar a percepção sobre suas cognições, e ativar crenças 

centrais ou até mesmo criar novas estratégias e crenças centrais mais 

positivas e realistas (de-Oliveira, 2012). Há assim um trabalho 

individualizado, colaborativo e psicoeducacional sobre o modelo. 

Segundo de-Oliveira (2012), o objetivo principal da TCP é identificar e 

mudar os pensamentos automáticos, substituindo-os por avaliações 

alternativas funcionais. O paciente pode notar progressivamente alterações 

nos outros níveis, por exemplo, a ativação da crença central positiva. Isto é 

considerado um passo importante para obter resultados mais duradouros na 

terapia e, consequentemente, uma facilitação da reestruturação cognitiva.  

Uma vez que o paciente tenha entendido essa natureza circular dos 

PA, o terapeuta prossegue a psicoeducação, visando às distorções 

cognitivas (de-Oliveira, 2015). Nesse sentido, para mensurar as cognições, o 

autor criou o Questionário de Distorções Cognitivas (CD-Quest), sigla em 

inglês (Anexo B), para quantificar a frequência e intensidade das distorções 

do paciente ao longo da semana. É também um instrumento muito eficaz 

para a psicoeducação das distorções cognitivas, pois contêm os quinze tipos 

de distorções cognitivas com exemplos prontos, e um espaço para o 

paciente preencher com seus próprios exemplos. Identificar as distorções 

cognitivas é extremamente importante para a reestruturação, e por isso foi 

elaborado um Registro de Pensamento Intrapessoal (Anexo C). 



Introdução 
 

 

20

Registro de Pensamento Intrapessoal – RP-Intra 

É um Registo de Pensamento desenvolvido para ajudar os pacientes 

na reestruturação e modificação dos pensamentos automáticos e na 

diminuição da carga emocional vinculada a estes pensamentos.  

Os primeiros passos desse registro são os mesmos componentes do 

primeiro nível do diagrama de conceituação. Seguidamente apresenta uma 

série de questionamentos específicos em relação ao comportamento e ao 

pensamento que o paciente analisa (de-Oliveira, 2013).  

 

Role-play consensual (RPC) 

Role-play consensual (Anexo D) é uma técnica utilizada na TCP para 

tomada de decisões ao tornar explícita a ambivalência presente no conflito 

entre os aspectos da razão e emoção do indivíduo. Facilita uma visão mais 

unitária de si mesmo, engajando o paciente nas ações desejadas que antes 

eram temidas. Ao final da técnica, é realizado um plano de ação para o 

futuro (não necessariamente a decisão precisa ser tomada no momento em 

que se aplica a técnica, o paciente é quem decide quando implementar a 

decisão na sua vida). Essa é uma técnica que prepara o paciente para a 

realização do Processo. 
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Consciência Metacognitiva Baseada no Processo (CMBP ou 

Processo II) 

Nesse momento da psicoterapia, obrigatoriamente o terapeuta já 

trabalhou em conjunto com o paciente a técnica Processo algumas vezes. 

Aqui, o terapeuta com um breve questionamento mostra ao paciente que o 

Promotor continua buscando provas e evidências que confirmem sua crença 

central (Anexo E). Por isso a necessidade de processar o personagem do 

Promotor. O objetivo central é continuar a trabalhar com as crenças centrais 

negativas e fortalecer as crenças nucleares positivas. 

 

Processo III ou Grade de Participação 

É uma técnica muito importante para trabalhar os sentimentos de 

culpa, que nos pacientes com TEPT é bem relevante de se abordar nas 

sessões.  

Apresenta-se uma grade ou tabela, em que o primeiro passo é 

mensurar o quanto o paciente acredita em que ele é culpado e qual é a sua 

culpa (Anexo F). No próximo momento, o terapeuta solicita ao paciente que 

relate a situação na qual ele se sentiu culpado. Com isso, em uma primeira 

avaliação, o terapeuta pergunta o que contribuiu para que o evento 

ocorresse; em seguida, solicita uma graduação de 0 a 100% da participação 

de cada uma das contribuições identificadas. Na segunda avaliação em 

diante, o terapeuta solicita que o paciente fale cada vez mais 

detalhadamente de cada fator que contribuiu para que o evento ocorresse, 

sempre deixando a última pontuação para o próprio paciente. 
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O objetivo desta técnica é flexibilizar o ponto de vista do paciente 

frente à situação de culpa, que nos pacientes com TEPT possui uma relação 

direta com o evento traumático que viveram.  

 

1.4 Revisões de literatura 

Elaboração da estratégia e busca bibliográfica 

A estratégia de busca foi elaborada de acordo com os conceitos da 

estratégia PICO, um acrônimo para Paciente, Intervenção, Comparação e 

Outcomes (desfecho), que compreende os elementos centrais da pergunta 

de uma pesquisa (Santos et al., 2007). 

Para a composição da estratégia, foi realizada uma busca dos 

descritores padronizados (MESH). Utilizando os operadores booleanos AND 

e OR. A estratégia está descrita na tabela 2.  

As bases de dados usadas foram os portais CAPES (Embase, 

Scopus, Cinahl, Web of Science, PsycInfo), PubMed (MEDLINE) e BIREME 

(COCHRANE e LILACS), no período de maio a dezembro de 2014. 

 
Tabela 2 -  Distribuição dos descritores padronizados, segundo o acrônimo 

da estratégia PICO 
 

Acrônimo Descrição Descritores selecionados 

P (AND) Pacientes com TEPT “Stress Disorders” OR “Post-Traumatic”

I (AND) Terapia de Exposição “Exposure therapy” 

C (AND) Terapia Cognitiva Processual “Cognitive therapy” 

O Eficácia “Efficacy” 
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A seguinte equação booleana foi obtida: "stress disorders, post 

traumatic/therapy"[All Fields] AND ("cognitive therapy"[MeSH Terms] OR 

("cognitive"[All Fields] AND "therapy"[All Fields]) OR "cognitive therapy"[All 

Fields]) AND "EXPOSURE THERAPY"[All Fields] AND efficacy[All Fields]. 

Foram encontrados quarenta e cinco artigos usando esta estratégia, 

sendo excluídos após a leitura dos títulos: sete artigos sobre realidade 

virtual, três estudos farmacológicos, um estudo com variabilidade de 

frequência cardíaca, um artigo sobre tratamentos com crianças e sete 

artigos que não envolviam as formas de tratamento de interesse neste 

estudo. Após a leitura dos artigos completos, foi excluído um estudo sobre 

comportamento violento encontrado em homens que possuíam TEPT. 

Acrescentando três artigos das listas de referências dos artigos 

selecionados, obtiveram-se vinte e nove artigos.  
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Figura 2 –  Diagrama da seleção dos estudos para a revisão sistemática 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Entre os tratamentos psicológicos, a TCC tem recebido apoio 

empírico. 

Mesmo que a TCC seja o tratamento atual de escolha para o TEPT,  

ainda não estão claros os componentes de seu protocolo que são mais 

importantes e eficazes para a melhora clínica (Bradley et al., 2005). 

Este projeto visa mostrar a relevância do tratamento de esquemas 

cognitivos través da Terapia Cognitiva Processual. Esta é uma proposta nova 

de abordagem terapêutica, sendo necessário buscar evidências empíricas 

para comprovar sua utilidade e para colaborar no seu aperfeiçoamento, pois 

nem todos os pacientes respondem aos tratamentos existentes, ou 

concordam com a Terapia de Exposição. Por isso são necessárias novas 

formas de tratamento. 
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3 OBJETIVOS 

 

Avaliar se a Terapia Cognitiva Processual (TCP) é tão eficaz quanto a 

Terapia de Exposição (padrão ouro) no tratamento de pacientes com TEPT. 
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4 HIPÓTESES  

  

Hipótese Primária 

-  A Terapia Cognitiva Processual é tão eficaz no tratamento de 

pacientes com transtorno de estresse pós-traumático quanto a 

Terapia de Exposição. 

 

Hipótese Secundária 

-  Pacientes com TEPT crônico apresentam resultados piores do que 

os com quadros subclínicos ou parciais. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Amostra 

Oitenta e seis pacientes com diagnóstico de Transtorno por Estresse 

Pós-traumático crônico, subclínico ou parcial, segundo os critérios do DSM-

IV e de Mylli e Maes (2004), atendidos no Instituto de Psiquiatria do Hospital 

das Clínicas da FMUSP. Foram convidados a participar pacientes que 

procuram espontaneamente o Instituto de Psiquiatria e pacientes que 

receberam informações sobre o estudo divulgadas na mídia.  

 

5.2 Critérios de inclusão e exclusão  

Sexo masculino ou feminino; qualquer grupo étnico; idade entre 18 e 

65 anos; ter vivenciado algum evento traumático ao longo da vida, capazes 

de escrever e seguir as instruções do protocolo; assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido.  

Foram excluídas pessoas com risco iminente de suicídio, 

comportamentos graves de automutilação (cortar, queimar, machucar-se 

deliberadamente), psicose não estabilizada com medicação, risco de ainda 

sofrer violência, falta de memória em relação ao evento traumático, fazer 

abuso de álcool e drogas. 
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5.3 Instrumentos 

5.3.1  Inventário de depressão de Beck - BDI (Beck et al., 1961; Beck, 

1993)  

O Inventário de Depressão de Beck - "Beck Depression Inventory" é 

provavelmente a medida de autoavaliação de depressão mais amplamente 

usada tanto em pesquisa como em clínica (Dunn et al., 1993), tendo sido 

traduzido para vários idiomas, e validado em diferentes países. A escala 

original consiste de 21 itens, incluindo sintomas e atitudes, cuja intensidade 

varia de 0 a 3. Os itens referem-se a: tristeza, pessimismo, sensação de 

fracasso, falta de satisfação, sensação de culpa, sensação de punição, 

autodepreciação, autoacusações, idéias suicidas, crises de choro, 

irritabilidade, retração social, indecisão, distorção da imagem corporal, 

inibição para o trabalho, distúrbio do sono, fadiga, perda de apetite, perda de 

peso, preocupação somática, diminuição de libido.  

 

5.3.2 Impressão Clínica Global – CGI (Guy, 1976)  

Serão usadas duas escalas, o índice de gravidade e o índice de 

melhora. Na primeira, o clínico deve avaliar a gravidade da doença do 

paciente no momento da entrevista, baseado em sua experiência em 

pessoas com o mesmo diagnóstico. É avaliado numa escala do tipo Likert, 

com escores variando de 1 a 7.  

A segunda escala, também com 7 pontos, requer que o clínico avalie 

quanto a pessoa melhorou ou piorou em relação ao início da intervenção.  
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5.3.3 Inventário de Ansiedade de Beck – BAI (Beck et al., 1988)  

Possui 21 questões sobre como o indivíduo tem se sentido na última 

semana, em relação a sintomas comuns de ansiedade (físicos e psíquicos, 

como sudorese e sentimentos de angústia). Cada questão apresenta quatro 

possíveis respostas, e a que se assemelha mais com o estado mental do 

indivíduo deve ser sinalizada. 

 

5.3.4  Escala de Atitudes Disfuncionais - DAS (Weissman; Beck, 1978; 

Weissman, 1979; Beck et al., 1991; Orsini et al., 2006)  

Avalia crenças e pressupostos que tornam a pessoa vulnerável à 

depressão. O instrumento possui duas formas (DAS-A/DAS-B), 40 itens em 

cada versão e uma escala de pontuação do tipo Likert com sete alternativas 

de resposta. Cada item expressa uma crença ou atitude, por exemplo: meu 

valor enquanto pessoa depende muito do que os outros pensam de mim, 

sendo acompanhados de sete alternativas de respostas, onde 1= concordo 

totalmente e 7= discordo totalmente.  

 

5.3.5  Questionário de Pensamentos Automáticos - ATQ 30 (Hollon; 

Kendall, 1980)  

O ATQ-30 é um instrumento que têm por finalidade medir a frequência 

de pensamentos automáticos negativos associados com a depressão. 

Quatro fatores relacionados com a depressão são observados na aplicação 

do ATQ-30: a) mau ajustamento pessoal, b) concepção negativa de si, c) 
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expectativas negativas para si próprio, e d) inferioridade. O teste possui 

cinco respostas que devem ser dadas para cada um dos 30 itens: 1- nunca; 

2- às vezes; 3- moderadamente; 4- frequentemente e 5- todo tempo. Foi 

traduzido e validado para o Brasil (Garcia, 2001; Garcia; Legal, 2002). 

 

5.3.6  Escala de Trauma de Davidson - DST (Davidson et al., 1997)  

O instrumento utilizado para avaliar a presença de TEPT foi a 

Davidson Trauma Scale (DTS), na sua versão em português: Escala 

Davidson de Trauma. A escala foi desenvolvida para avaliar a severidade e a 

frequência dos sintomas em indivíduos expostos a traumas. É um 

questionário autoaplicável, composto por 17 perguntas que correspondem 

aos 17 critérios diagnósticos do DSM-IV e seus grupos: perguntas 1 a 4, 

critério B (re-experienciação intrusiva); perguntas 5 a 11, critério C (evitação 

e embotamento) e perguntas 12 a 17, critério D (hyperarousal ou 

excitabilidade aumentada). A escala pode ser utilizada para diagnóstico e, 

através de medidas seriadas, para medir a eficácia das intervenções 

terapêuticas utilizadas.  

 

5.3.7  Avaliação de Qualidade de Vida - SF 36 (Ware; Gandek, 1998; 

Ciconelli et al., 1999)  

Versão em português do Medical Outcome Studies 36 item short form 

health survey. Avalia a percepção da pessoa sobre seu próprio estado de 

saúde e é autoaplicável. Questionário multidimensional formado por 36 itens, 
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englobados em oito escalas: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, 

estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais, 

saúde mental e comparação do estado atual com um ano atrás. Avalia 

aspectos negativos da saúde (doença ou enfermidade) e positivos (bem 

estar). Foi traduzida e validada no Brasil.  

 

5.3.8  Structural Clinic Interview for the DSM-IV - SCID - versão clínica 

(Tavares, 1997)  

Consiste em uma entrevista psiquiátrica semiestruturada, com a 

finalidade de estabelecer diagnósticos conforme o Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR). 

 

5.3.9  Mini International Neuropsychiatric Interview – MINI – Versão 

brasileira 5.0.0 (Amorim, 1999)  

É um instrumento de diagnóstico amplamente utilizado na psiquiatria 

compatível com os critérios do DSM-III-R/IV e da CID-10, que é destinada à 

utilização na prática clínica e na pesquisa em atenção primária e em 

psiquiatria, e pode ser utilizada por clínicos após um treinamento rápido, 

explorando de modo padronizado os principais transtornos psiquiátricos do 

Eixo I do DSM-IV. 
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5.4 Medida primária de eficácia 

Será usado como critério de eficácia: diminuição de pelo menos 15 

pontos na Escala Davidson de Trauma avaliados antes e depois dos 

tratamentos, como encontrado na literatura (Davidson et al., 2002). 

Para a análise de remissão de sintomas clínicos, segundo Davidson e 

colaboradores (1997), pacientes abaixo de 14 pontos não apresentam mais 

critérios diagnósticos. 

 

5.5 Medidas secundárias de eficácia 

Variações nos escores do Inventário de Beck para a Ansiedade (BAI); 

do Inventário de Beck para Depressão (BDI); Escala de Impressão Clínica 

Global (CGI), Questionário de Pensamentos Automáticos (ATQ 30), 

Questionário de Atitudes Disfuncionais (DAS), Questionário de Qualidade de 

Vida SF-36, número de desistências do tratamento e ausência de 

diagnóstico de TEPT segundo o DSM-IV. 

 

5.6 Desenho e Plano Global do Ensaio 

Trata-se de ensaio clínico randomizado, com dois grupos paralelos 

seguindo as etapas do CONSORT (2010). Foram tratados 86 pacientes com 

Transtorno de Estresse Pós-traumático (TEPT) crônico, subclínico e parcial, 

com 42 pacientes no grupo de TCP e 44 no grupo de Exposição. A duração 

do tratamento foi de quatro meses e uma semana, com três meses de 

seguimento. As terapias foram realizadas toda semana nas primeiras onze 
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semanas e a cada quinze dias nas últimas quatro semanas, totalizando treze 

sessões. As sessões de psicoterapia tiveram uma hora de duração. Este 

intervalo quinzenal ao final do tratamento foi estipulado para que haja um 

espaçamento gradual do término da terapia. 

A lista de randomização foi preparada por uma pessoa independente, 

sem ligação com o tratamento ou avaliação, para a alocação do paciente em 

um dos dois tratamentos. 

O ensaio clínico contou com a participação de nove psicoterapeutas 

treinados na aplicação de uma das técnicas. Cada um foi responsável pelo 

tratamento de nove ou dez pacientes com uma das formas de terapia. Os 

terapeutas só poderiam atender em apenas uma forma de psicoterapia ao 

longo do estudo. 

As sessões foram gravadas pelos psicoterapeutas, a partir da 

segunda sessão, na medida em que o paciente assinasse um termo de 

consentimento para as gravações. O paciente foi informado que a qualquer 

momento ele poderia pedir para parar as gravações. Foram escutadas pelos 

profissionais responsáveis de cada braço certificando que o protocolo estava 

sendo seguido. 
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Figura 3 -  Participantes do estudo  
TCE = termo de consentimento livre e esclarecido. TCP = Terapia 
Cognitiva Processual; TE = Terapia de Exposição 

Encaminhados para 
avaliação 
(n = 119) 

 Aceitos pelos critérios 

(n = 88) 

Randomizados 

(n = 86) 

Alocados no grupo de 
tratamento de TE 

(n = 42) 

Alocados no grupo de 
tratamento de TCP 

(n = 44) 

Não assinaram 
o TCE 

(n = 2) 

Excluídos 

Não preenchiam os 
critérios de inclusão  

(n = 31) 

Desistiram antes do final 
do tratamento 

(n = 7) 

Iniciaram o tratamento 

(n = 44) 

Iniciaram o tratamento 

(n = 42) 

Desistiram antes do final 
do tratamento 

(n = 3) 

Realizaram o 
Seguimento  

(n = 22) 

Completaram o 
tratamento 

(n = 41) 

Completaram o 
tratamento 

(n = 35) 

Realizaram o 
Seguimento 

(n =28) 
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5.7 Procedimentos 

Oitenta e seis pacientes atendidos no Programa de Ansiedade e no 

Serviço de Psicoterapia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas 

FMUSP com o diagnóstico de TEPT foram convidados a fazer parte deste 

estudo.  

Os critérios de inclusão e exclusão foram obedecidos por meio da 

seguinte forma: ao paciente entrar em contato por telefone ou e-mail com a 

secretária do serviço do Programa de Ansiedade, é repassado o contato do 

paciente para o pesquisador responsável, que por sua vez entra em contato 

com o paciente por telefone ou e-mail, fazendo a checagem da idade, e 

solicitação de uma breve descrição do que ele considera um evento 

traumático. Se estes dois itens corresponderam com os critérios de inclusão, 

é marcada uma triagem e ele comparecerá a uma consulta com um médico 

psiquiatra independente do estudo, responsável apenas pelas triagens, que 

obedecerá aos critérios diagnósticos do SCID segundo o DSM-IV e aos 

critérios de inclusão e exclusão em forma de um check-list. 

Após admissão no Instituto de Psiquiatria, foram atendidos por 

psiquiatras do Programa de Ansiedade para as consultas de rotina (pelo 

menos uma vez por mês ou mais se indicado), avaliados para o escore da 

Impressão Clínica Global (CGI) e a realização do MINI. Os pacientes 

continuaram a receber o tratamento farmacológico e acompanhamento por 

esses profissionais ao longo de todo o tratamento, seguimento e se 

necessário após o término da pesquisa. Estes foram treinados no uso da 

seção sobre TEPT do SCID e no uso dos critérios do DSM-IVR e da CGI. 
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Os participantes receberam explicações sobre os modelos da Terapia 

Cognitiva Comportamental, sobre o transtorno de estresse pós-traumático e 

sobre o processo da terapia e assinaram o consentimento informado. 

Receberam instrumentos de autoavaliação por avaliadores com formação 

em psicologia, sem nenhuma ligação com outros processos da pesquisa. 

Ao término do preenchimento dos instrumentos, os participantes 

foram aleatoriamente distribuídos em dois grupos de tratamento e foram 

atendidos por outros psicólogos e psiquiatras especialmente treinados. Um 

grupo recebeu tratamento através da Terapia Cognitiva Processual (de-

Oliveira, 2008), e o outro grupo foi tratado com Exposição segundo manual 

desenvolvido por Foa et al. (2007). Os terapeutas aplicaram nos pacientes, 

na primeira sessão de terapia, independentemente do grupo de que 

participaram, a entrevista clínica semiestruturada sobre o trauma. 

A duração do tratamento foi de treze sessões, como descrito em 

outros estudos (Corsini-Munt et al., 2014), com três meses de seguimento. 

As terapias foram realizadas toda semana nas primeiras onze semanas, e a 

cada quinze dias nas últimas quatro semanas, totalizando treze sessões. As 

sessões de psicoterapia tiveram uma hora de duração. As duas formas de 

terapia foram realizadas no mesmo local e dias da semana, de modo a 

facilitar a avaliação cega.  

O ensaio clínico contou com a participação de nove psicoterapeutas 

formados em terapia Comportamental Cognitiva. Foram especialmente 

treinados na aplicação de todas as técnicas. Cada um foi responsável pelo 
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tratamento de nove pacientes em média. Os terapeutas só podiam atender 

em apenas uma das abordagens ao longo de todo o estudo. 

A qualidade do tratamento oferecido foi avaliada por avaliadores 

experientes a partir de três sessões gravadas de cada terapeuta. 

Os instrumentos foram reaplicados na sessão 13 (término da 

psicoterapia) e depois de 3 meses desta última avaliação (seguimento).  

Caso o paciente tenha os critérios diagnósticos do DSM IV TR, logo 

após a triagem o médico comunicará um avaliador (cego) que mostrará o 

termo de consentimento livre e esclarecido, e esclarecerá dúvidas em 

relação à pesquisa. Após assinado o TCLE, o paciente inicia o 

preenchimento do caderno de autoavaliação na sala de espera. Após o total 

preenchimento do caderno de avaliação será marcada uma consulta com um 

psiquiatra que o acompanhará ao longo de todo o tratamento, e na primeira 

consulta o médico preenche a Escala de Impressões Clínicas Globais (CGI) 

referentes à gravidade da doença segundo a percepção do médico. Após a 

realização deste procedimento, o avaliador informa ao pesquisador 

responsável que irá encaminhar para uma pessoa fazer a randomização. 

Qualquer procedimento acima que o paciente não preencheu foi excluído da 

pesquisa. 

 

5.8 Randomização 

Ao se inscrever para participar do projeto, o paciente recebeu um 

número em sequência. Depois de avaliado, e de ter preenchido os critérios 

de admissão para o projeto, o coordenador da pesquisa enviou por e-mail o 
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nome do paciente para o responsável pela randomização que usou uma 

tabela de números aleatórios 

(http://www.dfi.ccet.ufms.br/prrosa/metodologia/TNA.html) em sequência 

horizontal, iniciando no primeiro número do topo da página à esquerda, e 

distribuiu cada paciente nos grupos. Posteriormente, comunicou o grupo em 

que o paciente foi alocado. Os terapeutas e avaliadores não participaram 

desta seleção.  

 

Descrição dos tratamentos 

Protocolo da Terapia por Exposição (Foa et al., 2007) (Anexo G ) 

Terapia individual com 13 sessões com 01 hora de duração cada (11 

sessões semanais + 02 sessões seguintes quinzenais). 

Formulários utilizados na Terapia de Exposição: questionário sobre o 

trauma (Anexo H) e de história de vida; folheto explicativo sobre: o 

transtorno (Anexo I); respiração; exposição; exposição ao vivo e exposição 

na imaginação; folha para realização de hierarquia (exposição ao vivo); 

registros para exposições e papel carbono. Seguirá o manual proposto por 

Foa et al., 2007 com tradução e adaptação realizada por Mariangela Savoia 

e Andrea Viana, membros do Programa de Ansiedade.  
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Protocolo da Terapia Cognitiva Processual (de-Oliveira, 2015) 

(Anexo J) 

Terapia individual com 13 sessões com 01 hora de duração cada (11 

sessões semanais + 02 sessões seguintes quinzenais). 

Instrumentos Utilizados na TCP: breve coleta de história de vida e 

questionário sobre o trauma; folheto explicativo sobre: o transtorno (Anexo 

H); distorções cognitivas (Anexo K); CD-Quest; Diagrama da Conceituação 

Cognitiva; Processo; Processo II; Grade de Participação; técnica do Role-

Play Racional-Emotivo Consensual; Registro de Pensamento Disfuncional 

Intrapessoal e Interpessoal e papel carbono. 

 

5.9 Avaliação ética 

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (CAPPesq – FCFMUSP), aprovado em 08 de 

maio de 2013, sob o número do parecer 266.643 (Anexo L) e os pacientes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo M). 

O ensaio clínico foi registrado no site www.controlled-trials.com com o 

seguinte número de inscrição: ISRCTN58151265/.   
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6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para o cálculo do tamanho amostral a variável a ser testada foi o 

escore da Escala Davidson de Trauma (DTS). O artigo de Davidson et al. 

(2002) apresentou desvio padrão da diferença desse escore antes e depois 

do tratamento de 22,4. Assumimos que esse desvio também ocorreu em 

ambos os tratamentos propostos. 

Assim, para um nível de significância de 5%, poder de 80%, baseando 

os cálculos do tamanho amostral para comparação de duas médias (Chow et 

al., 2008), estimaram-se os seguintes valores para diferentes diferenças 

mínimas a serem detectadas. 

 

Tabela 3 -  Dimensionamento amostral para nível de significância de 5%, 
poder de 80%, segundo diferenças entre os tratamentos a 
serem detectadas 

 

Tamanho amostral 
Diferença a ser detectada 

Por grupo Total 

11 67 134 

12 56 112 

13 48 96 

14 42 84 

15 36 72 

 

Os dados sociodemográficos serão apresentados por tabelas de 

frequência absolutas e relativas, para medidas categóricas (sexo, raça, etc.) 

e medidas de posição (média e/ou mediana) e escala (desvio padrão e/ou 
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intervalo interquartílico) para as medidas contínuas. As comparações entre 

os grupos serão realizadas respectivamente por testes Qui-quadrado e 

testes t-student ou Mann-Whitney, a depender da distribuição da variável 

contínua. 

A correlação entre os escores no momento inicial foi avaliada pelo 

coeficiente de correlação de Spearman. 

Para as escalas numéricas de avaliação aplicadas no início, final do 

tratamento e três meses após, ajustaram-se modelos Análise de Variância 

para medidas repetidas (Pinheiro; Bates, 2000). Para o CGI, onde a 

suposição de normalidade dos resíduos necessária para o modelo 

paramétrico não fora atendida, ajustou-se modelos não paramétricos para 

medidas repetidas de Brunner et al. (2002).  

A análise foi realizada seguindo a intenção de tratar (intention-to-

treat). 
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7 RESULTADOS  

 

7.1 Características da amostra global 

Realizaram a triagem 119 possíveis participantes. Destes, 86 foram 

incluídos e randomizados, 19 do sexo masculino, e 67 do feminino. As 

principais razões de exclusão foram não preenchimento dos critérios 

diagnósticos, presença de outros transtornos psiquiátricos, impossibilidade 

de comparecer aos atendimentos e recusa em participar da pesquisa.  

O estado civil predominante foi de solteiros ou divorciados (52,3%), 

seguido de casados (40,7%) e viúvos (6,9%). Em relação à religião, 14,1% 

das pessoas relataram não possuir nenhuma forma de religião, 44,9% 

católicos, 21,8% evangélicos e 19,2% espíritas.  

Quando questionados se realizaram alguma consulta psiquiátrica 

anteriormente, 43% responderam que sim, e 57% não haviam realizado 

nenhuma.  

Em relação ao MINI, a amostra apresentou as seguintes 

comorbidades: 40 pacientes (46,5%) com transtorno de ansiedade 

generalizada, 37 (43,1%) com algum episódio de depressão atual e ou 

passado, 27 (31,4%) apresentaram ideação sobre morte sem risco de 

suicídio. 37 pacientes (43,02%) apresentaram duas ou mais comorbidades, 

todos distribuídos nos dois grupos de tratamento de forma homogênea.  21 

pacientes (24,4%) não realizaram esta avaliação.  
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Quanto aos critérios diagnósticos realizados pelo SCID, 10 pacientes 

apresentaram apenas os critérios subclínicos, ou seja, não fecharam todos 

os critérios para o TEPT crônico. Estes pacientes apresentaram pontuações 

significativamente menores na Escala Davidson de Trauma do que os 

pacientes que possuíam  o diagnóstico de TEPT na sua forma mais crônica, 

mas mesmo assim receberam a classificação subclínica da doença (Tabela 

4). 

Com relação ao perfil clínico destes pacientes subclínicos 

comparados com os com TEPT crônico na escala de qualidade de vida no 

período de pré-tratamento, os grupos não foram homogêneos nos seguintes 

aspectos:  Vitalidade, Aspectos Sociais e Saúde Mental (Tabela 4). Os 

pacientes subclínicos apresentaram valores muito menores nestas escalas. 

Vale ressaltar que outro aspecto na avaliação inicial diferenciava os grupos 

de forma significativa: o número de eventos traumáticos (Tabela 4). 

 

Tabela 4 -  Comparação entre os pacientes com TEPT clínico e subclínico 
antes do tratamento que mostraram diferenças significativas 

 

Variáveis  

TEPT  

 (n = 10) 

Média (DP) 

Subclínico 

 (n = 76) 

Média (DP) 

P-valor 

N_ eventos traumáticos 2,45 (1,59) 1,44 (1,01) .045 

CGI-I 4,70 (0,97) 3,30 (1,06) .001 

EDT 92,72 (24,46) 52,50 (27,99) .000 

BDI 27,24 (10,23) 17,60 (7,93) .006 

BAI 34,17 (13,67) 23,00 (10,31) .014 

SF-36 Vitalidade 29,34 (21,29) 44,00 (10,49) .009 

SF-36 Aspectos Sociais 29,45 (21,48) 42,50 (17,87) .034 

SF-36 Saúde Mental 41,45 (22,40) 61,00 (24,13) .022 
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7.2 Características da amostra dividida por grupos de tratamento 

Foram alocados 42 pacientes no grupo TCP e 44 no grupo Exposição. 

Quarenta e três pacientes terminaram todas as avaliações e 33 ainda estão 

em processo de finalização da avaliação de seguimento. 

Os grupos de tratamento foram homogêneos em relação às variáveis 

demográficas e clínicas: gênero, grau de escolaridade (13,34 anos de 

estudo; DP=3,47), idade média (41,2 anos; DP=12,5), duração do transtorno 

(67,1 meses; DP=81,4) (Tabela 5) e comorbidades. Não houve 

homogeneidade em relação ao tratamento farmacológico: dos 8 pacientes 

que não receberam tratamento medicamentoso, 7 foram alocados no grupo 

TCP (p=0,028). No entanto, o reteste sem estes sujeitos não apresentou 

diferenças. 

 

Tabela 5 - Médias e desvios padrão das variáveis contínuas por Grupo 

*Teste t-student 

 

Expo (n=42) TCP (n=44) Total (n=86) 
Variável Fator

Média DP Média DP Média DP 
Valor p¹

Idade - 38,8 12,0 43,7 12,6 41,2 12,5 0,06

Duração_do_transt._meses - 72,3 79,4 61,8 84,1 67,1 81,4 0,58

Escolaridade_anos - 13,8 3,0 12,9 3,8 13,34 3,47 0,20
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Na Tabela 6 estão dados sobre atendimento psiquiátrico anterior, 

diagnóstico subclínico comorbidades segundo o MINI e religião. A única 

variável não homogênea nos grupos foi referente à quantidade de filhos. 

Houve um número significativamente maior no grupo TCP (p=0,003). 

 
Tabela 6 - Distribuição de frequência das variáveis categóricas por Grupo 
 

Expo (n=42) TCP (n=44) Total (n=86) 
Variável Fator 

N % N % N % 

Valor 
p¹ 

Sexo Masculino 12 27,3 7 16,7 19 22,1 0,3

SCID TEPT 38 86,4 38 90,5 76 88,4 0,74

Casado 18 40,9 17 40,5 35 40,7 0,21

Solteiro ou 
divorciado 

25 56,8 20 47,6 45 52,3  Estado_Civil 

Viúvo 1 2,3 5 11,9 6 7,0  

0   26 59,1 13 31,0 39 45,3 0,03

1 9 20,5 9 21,4 18 20,9  

2 7 15,9 11 26,2 18 20,9  

3 1 20,3 6 14,3 7 8,1 

4 1 2,3 2 4,8 3 3,5  

N_Filhos 

5 0 0,0 2 2,4 1 1,2  

Católico 16 36,4 19 45,2 35 40,7 0,45

Espírita 7 15,9 8 19,0 15 17,4  

Evangélico 8 18,2 9 21,4 17 19,8  
Religião 

Não possui 8 18,2 3 7,1 11 12,8  

Atend._Psiq._Anterior Sim 17 38,6 20 47,6 37 43,0 0,82

1 17 38,6 15 35,7 32 37,2 0,60

2 5 11,4 6 14,3 11 12,8  

3 6 13,6 5 11,9 11 12,8 

4 4 9,1 3 7,1 7 8,1 

5 1 2,3 6 14,3 7 8,1  

6 1 2,3 0 0,0 1 1,2  

N°_eventos_traumáticos 

7 1 2,3 0 0,0 1 1,2  

*Teste exato de Fisher 
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7.3 Resultados do tratamento 

Em relação ao estimado na Escala Davidson de Trauma (EDT), 

desfecho primário, houve uma queda de 15 pontos nos dois grupos. Esta  

redução foi significativa para ambos os tratamentos (Tabela 7); (Gráfico 2). 

No grupo exposição, 56,8% dos pacientes responderam à psicoterapia, 

enquanto na TCP 73,8% o fizeram. Esta diferença não foi significativa 

(χ2=2,73; p=0,098), o que mostrou serem eficazes os dois tipos de 

tratamento. 

Nos dois tratamentos, 10 (11,63%) pacientes em cada grupo 

remitiram.  

Em relação à significância clínica, o Coeficiente de Cohen foi utilizado 

para o cálculo do tamanho de efeito. No grupo de TCP foi d=1,35, enquanto 

no grupo de Exposição foi de d=0,89. Os dois grupos mostraram um 

tamanho de efeito grande o suficiente para serem considerados formas 

eficazes de tratamento para o TEPT. 

Nas escalas de avaliação para sintomas depressivos e ansiosos e na 

Impressão Clínica Global (CGI - S) observou-se uma redução significativa 

nos dois  tratamentos (Tabela 7). 
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Tabela 7 -  Amostra e médias de grupo, desvios padrão, tamanhos de efeito e os efeitos de medidas, resultados primários e secundários 
(TCP, n = 42; EXP, n = 44; ITT análise) 

 

Medidas 
Pré-tratamento 

Média (DP) 
Pós-tratamento   

Média (DP) 
Follow-up 

Média (DP) 
ES 

(PT/FU) 
Mixed ANOVA 

EDT          TCP 
                 Exposição 

89,83 (28,27) 
86,34 (27,79) 

45,33 (37,03) 
56,66 (37,84) 

 

50,31 (38,44) 
58,68 (38,24) 

 

1,35 / 1,17 
0,89 / 0,83 

 

F(1,38, 115,74) = 88,50a*** 
F(1,38, 115,74) = 3,24b 

F(1, 84) = 0,66c 

DAS         TCP 
                 Exposição 

166,45 (43,50) 
169,95 (37,71) 

177,80 (42,85) 
183,04 (35,63) 

 

178,69 (40,56) 
182,60 (36,49) 

 

-0,26 / -0,29 
-0,35 / -0,34 

 

F(1,80, 149,23) = 17,30a*** 
F(1,80, 149,23) = 0,68b 

F(1, 83) = 0,38c 

ATQ         TCP 
                 Exposição 

103,71 (31,34) 
107,57 (25,06) 

95,12 (28,66) 
96,95 (21,63) 

 

95,36 (26,72) 
97,61 (24,53) 

 

0,29 / 0,29 
0,45 / 0,40 

 

F(1,90, 159,62) = 9,35a*** 
F(1,90, 159,62) = 0,09b 

F(1, 84) = 0,29c 

BDI          TCP 
                Exposição 

25,50 (10,42) 
26,70 (10,52) 

13,05 (10,80) 
18,50 (13,02) 

 

14,29 (11,62) 
18,73 (11,56) 

 

1,17 / 1,02 
0,69 / 0,72 

 

F(1,52, 127,96) = 60,88a*** 
F(1,52, 127,96) = 2,56b 

F(1, 84) = 3,00c 

BAI          TCP 
                 Exposição 

33,21 (13,55) 
32,55 (14,09) 

20,17 (15,43) 
21,77 (13,36) 

 

21,98 (15,36) 
23,41 (15,44) 

 

0,90 / 0,78 
0,79 / 0,62 

 

F(1,68, 140,70) = 53,87a*** 
F(1,68, 140,70) = 0,52b 

F(1, 84) = 0,08c 

CGI-S      TCP 
                Exposição 

4,63 (1,02) 
4,43 (1,15) 

2,90 (1,69) 
3,45 (1,47) 

 

2,88 (1,63) 
3,29 (1,53) 

 

1,35 / 1,41 
0,73 / 0,83 

 

F(1,45, 117,59) = 62,14a*** 
F(1,45, 117,59) = 3,81b* 

F(1, 81) = 0,88c 

CGI-I       TCP 
                Exposição 

--- 1,97 (1,10) 
2,33 (1,11) 

1,88 (1,02) 
2,37 (1,21) 

-- / 1,24 
-- / 0,72 

F(1, 58) = 0,05a 
F(1, 58) = 0,26b 

F(1, 82) = 0,64c 

Nota. TCP: Terapia Cognitiva Processual; ITT: intenção de tratar; PT / FU: pós-tratamento/ acompanhamento; EDT = Escala Davidson de Trauma; DAS = Escala de 
Atitudes Disfuncionais; ATQ = Escala de Pensamentos Automáticos; CGI-S = Escala de Impressão Clínica Global - Gravidade da doença; CGI-I = Escala de Impressão 
Clínica Global – Melhora Global; BDI = Inventário de Depressão de Beck; BAI = Inventário de Ansiedade de Beck; ES: Dentro de tamanho do efeito grupo (Cohen d) é 
calculado pela fórmula d = tc [2 (1-r) / n] 1/2, com base na média de mudança de pré para pós-tratamento e do pré aos 3 meses de follow-up; RM-ANOVA: medidas 
repetidas análise de variância; aOverall efeito do tempo; bInteraction (tempo x tratamento) efeito; cTreatment (grupo) efeito. 
* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001.  



Resultados 
 

 

55

No Inventário de Depressão de Beck houve redução significativa nos 

dois grupos em relação a antes e depois da terapia (p=0,00), no entanto o 

grupo TCP apresentou uma queda significativamente maior (p=0,041) 

quando comparado com o grupo de Exposição. 

 

7.3.1 Qualidade de vida 

Na escala de qualidade de vida ambos os grupos apresentaram 

redução significativa nos escores após o tratamento, exceto no aspecto 

Social o grupo de Exposição. Ambos não melhoraram em relação a 

Limitações por Aspectos Emocionais (p=0,5) (Tabela 8). O tamanho de efeito 

nos aspectos Vitalidade (d=0,83) e Funcionamentos Sociais (d=1,21) foram 

considerados elevados na TCP. Em relação à Saúde Mental houve efeito 

tanto da Exposição (d=0,92) quanto da TCP (d=1,03). 
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Tabela 8 -  As médias e desvios padrão para medidas de qualidade de vida de acordo com SF-36 (TCP, n = 42; EXP, n = 
44) na linha de base, pós-tratamento e 3 meses de follow-up 

 

Pré-tratamento Pós-tratamento Follow-up ES 
Medidas 

Média (DP) Média (DP) Média (DP) (PT / FU) 
Mixed ANOVA 

Capacidade Funcional 

TCP 
Exposição 

 

57,14 (26,44) 
60,00 (27,04) 

 

68,41 (26,13) 
69,20 (23,82) 

 

59,63 (33,79) 
62,16 (30,39) 

 

0,43 / 0,08 
0,36 / 0,08 

 

F(1,57, 117,71) = 14,22a*** 
F(1,57, 117,71) = 0,22b 

F(1, 75) = 0,02c 

Limitação por Aspecto 
Físico 

TCP 
Exposição 

 
 

30,33 (36,40) 
26,14 (34,08) 

 
 

44,64 (40,40) 
41,48 (39,96) 

 
 

39,88 (41,34) 
37,20 (41,50) 

 
 

0,37 / 0,25 
0,37 / 0,25 

 
 

F(1,78, 135,23) = 11,81a*** 
F(1,78, 135,23) = 0,70b 

F(1, 76) = 0,37c 

Dor 

TCP 
Exposição 

 

40,36 (21,01) 
50,91 (27,67) 

 

 

52,64 (26,98) 
57,09 (26,33) 

 

43,30 (31,40) 
50,43 (30,17) 

 

0,51 / 0,11 
0,23 / 0,26 

 

F(1,57, 117,76 ) = 7,54a** 
F(1,57, 117,76) = 2,61b 

F(1, 75) = 2,31c 

Saúde Geral 

TCP 
Exposição 

 

45,43 (23,46) 
45,70 (23,95) 

 

59,50 (26,61) 
54,60 (22,39) 

 

48,36 (32,41) 
49,68 (26,23) 

 

0,56 / 0,10 
0,38 / 0,16 

 

F(1,52, 114,29) = 17,24a*** 
F(1,52, 114,29) = 0,56b 

F(1, 75) = 0,16c 

Vitalidade 

TCP 
Exposição 

 

30,83 (23,76) 
31,25 (17,89) 

 

51,55 (25,98) 
46,82 (22,62) 

 

31,31 (31,22) 
38,09 (24,08) 

 

0,83 / 0,02 
0,76 / 0,32 

 

F(1,75, 131,12) = 31,42a*** 
F(1,75, 131,12) = 1,36b 

F(1, 75) = 0,84c 

continua 
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Tabela 8 -  As médias e desvios padrão para medidas de qualidade de vida de acordo com SF-36 (TCP, n = 42; EXP, n = 
44) na linha de base, pós-tratamento e 3 meses de follow-up (conclusão) 

 

Pré-tratamento Pós-tratamento Follow-up ES 
Medidas 

Média (DP) Média (DP) Média (DP) (PT / FU) 
Mixed ANOVA 

Funcionamento Social   

TCP  
Exposição 

 

30,95 (22,81) 
30,99 (20,27) 

 

63,21 (30,04) 
49,72 (30,18) 

 

44,17 (29,34) 
44,06 (29,99) 

 

1,21 / 0,44 
0,73 / 0,48 

 
F(1,61, 111,30) = 43,76a*** 

F(1,61, 111,30) = 2,05b 
F(1, 69) = 1,04c 

Limitação por Aspecto 
Emocional 

TCP  
Exposição 

 
 

27,77 (35,25) 
19,69 (33,96) 

 
 

45,91 (40,81) 
33,21 (39,84) 

 
 

40,03 (41,52) 
30,83 (39,51) 

 
 

0,48 / 0,36 
0,40 / 0,09 

 
 

F(1,72, 121,95) = 9,14a*** 
F(1,72, 121,95) = 0,29b 

F(1, 71) = 2,32c 

Saúde Mental 

TCP 
Exposição 

 

45,00 (25,45) 
42,50 (21,34) 

 

73,33 (29,25) 
64,20 (25,50) 

 

57,50 (37,32) 
57,95 (29,56) 

 

1,03 / 0,39 
0,92 / 0,60 

 

F(1,66, 124,14) = 52,74a*** 
F(1,66, 124,14) = 1,25b 

F(1, 75) = 1,88c 

Nota:  TCP: Terapia Cognitiva Processual; DP: Desvio padrão; ES: tamanho do efeito d de Cohen (effect size); ANOVA: análise de variância; aOverall  
efeito do tempo; bEfeito de Intervenção (tempo x tratamento) ; cEfeito de Tratamento (grupo).  
*p ≤ 0.05; **p ≤ 0.00 
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7.4 Comparação entre os grupos com TEPT crônico e subclínico 

Os pacientes subclínicos comparados com os mais graves mostraram 

respostas significativas em relação aos tratamentos nas seguintes medidas: 

EDT (p=0,000), BAI (0,000), DAS (p=0,011). Na qualidade de vida 

melhoraram em Limitações por Aspectos Físicos (p=0,049), Estado Geral de 

Saúde (p=0,035), Vitalidade (p=0,001), Aspectos Sociais (p=0,001), 

Limitações por Aspectos Emocionais (p=0,028) e Saúde Mental (p=0,000). 

Os pacientes subclínicos apresentaram valor significativamente maior como 

resposta ao tratamento na SF-36 nos Aspectos Sociais (p=0,035). Os 

pacientes com TEPT crônico apresentaram redução significativamente maior 

na Escala Davidson de Trauma (p=0,011). 

Dois pacientes (2,32%) com diagnóstico de TEPT subclínico remitiram 

na Escala Davidson de Trauma. Enquanto que 18 (23,7%) pacientes mais 

graves também remitiram no final do tratamento. Não houve diferença 

significativa (p=0,795) entre os pacientes subclínicos e crônicos. 

Os pacientes com TEPT mais grave obtiveram resposta ao tratamento 

tão boa quanto os pacientes subclínicos. 
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7.5 Resultados parciais do seguimento 

Até o presente momento, 50 pacientes completaram as avaliações de 

seguimento, três meses após o término do tratamento. Não se observou no 

Inventário de Depressão de Beck a manutenção da redução significativa 

obtida após o tratamento no grupo que recebeu TCP quando comparada 

com o grupo Exposição, ou seja, a queda significativa que ocorreu no grupo 

TCP após o tratamento (p=0,04) não se manteve na avaliação depois de 3 

meses do tratamento (p=0,06), entretanto  a melhora significativa em relação 

a avaliação pré-tratamento foi mantida nos dois grupos (p=0,00) (Gráfico 1; 

Tabela 7). 

 

Gráfico 1 -  Box Plot do BDI subdivididos por tempo e tratamento. São 
Paulo, 2015 
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No seguimento, o grupo Exposição manteve a resposta obtida com o 

tratamento em 59,1% dos pacientes e na TCP 66,7% o fizeram segundo os 

resultados da Escala Davidson de Trauma. Essa diferença não foi 

significativa quando a comparação foi entre os grupos (χ2=0,528; p=0,468). 

Mas apresenta significância nos dois grupos quando comparados antes e 

depois de 3 meses da terapia (p=0,041).  

Na escala de qualidade de vida, os aspectos que mantiveram a 

redução significativa quando comparada a avaliação inicial com o 

seguimento, nos dois grupos foram: Vitalidade (p=0,009), Saúde Mental 

(p=0,000) e também no grupo TCP Funcionamento Social (p=0,000). 

Enquanto que Capacidade Funcional (p=1,0); Limitação por Aspecto Físico 

(p=0,105); Dor (p=1,0); Limitação por Aspecto Emocional (p=0,5) e Estado 

Geral de Saúde (p=0,657) não apresentaram redução significativa em 

nenhum grupo. Ou seja, nenhum grupo manteve a melhora obtida nestes 

aspectos. 

Em relação ao seguimento dos pacientes subclínicos comparados 

com os pacientes com TEPT crônico não ocorreu alteração significativa 

(p=0,904) nos escores, mostrando estabilização na melhora entre os 

tratamentos neste período. 

Oito pacientes em cada grupo mantiveram a remissão dos sintomas 

na avaliação de seguimento (p=0,918). 

Os pacientes subclínicos mantiveram a remissão, enquanto nos 

crônicos quatro voltaram a pontuar acima de 14 pontos na EDT. Esta 

mudança não foi significativa (p=0,503). Também pioraram na qualidade de 

vida - Limitação por Aspectos Físicos (TEPT X Subclínico; média [DP]; p-

valor: 34,21 [40,59] X 60,00 [39,44]; p=0,037). 
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Gráfico 2 -  Box Plot da EDT divididas por tratamento e subdivididas por 
tempo. São Paulo, 2015 

 

 
 
Gráfico 3 -  Intervalos de confiança de 95% da EDT por grupo e tempo. 

São Paulo, 2015 
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Neste ensaio clínico são descritas taxas de resposta de 54,8% na 

TCP e 40,9% na Exposição, e taxas de remissão de 26,2% na TCP e 22,7% 

na Exposição. Contudo não houve diferença significativa entre os dois 

tratamentos (Tabela 9). 

 

Tabela 9 -  Taxas de resposta e remissão nos grupos TCP e Exposição  
 

Variáveis 
TCP 

(n = 42) 
Exposição  

(n = 44) 
Estatísticas P-valor 

Remissão, n (%) 11 (26,2) 10 (22,7) 
Teste Exato 
de  Fisher 

0,80 

Resposta, n (%) 23 (54,8) 18 (40,9) 
Teste Exato 
de  Fisher 

0,28 

*p< .01;  

 

 

7.6 Aderência ao tratamento 

Dos pacientes que foram randomizados 11,63% desistiram do 

tratamento sendo 7 no grupo de Exposição e 3 no grupo TCP. Essa 

diferença não foi significativa (p=0,31). 

Os pacientes que desistiram comparados aos que não desistiram 

apresentaram homogeneidade em todos os dados analisados neste estudo. 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DISCUSSÃO  

 

 



Discussão 
 

 

64

8 DISCUSSÃO 

 

Segundo o European Study of the Epidemiology of Mental Disorders 

(ESEMeD) (Alonso et al.; 2004) o TEPT está entre os cinco principais 

transtornos mentais com grande impacto na vida dos pacientes. Este 

transtorno incapacita e diminui a qualidade de vida das pessoas e pode ser 

tão ou mais incapacitante que as doenças físicas crônicas. 

 

8.1 Hipótese primária  

A TCP foi comparada com a Terapia de Exposição que extensamente  

estudada foi estabelecida como padrão ouro para o tratamento de pacientes 

com TEPT. Nela, as taxas de não-resposta tem sido elevadas e muitos 

pacientes continuam a ter sintomas, havendo assim uma necessidade de 

melhoria nos tratamentos de TEPT já existentes e desenvolvimento de novos 

tratamentos baseados em evidências (Steenkamp et al., 2015).  

Os resultados encontrados confirmam a hipótese principal de que 

ambos os tratamentos são eficazes, sem diferenças importantes entre eles. 

Isso traz uma nova perspectiva de tratamento para o TEPT. Entretanto, como 

os mecanismos mediadores e moderadores da resposta às psicoterapias 

não são conhecidos, esta afirmação precisa ser melhor estudada (Kazdin, 

2009; Schnyder et al., 2015).  

De acordo com Friedman et al. (2014), os tratamentos podem agir em 

vertentes emocionais diferentes. As emoções podem ser aliviadas de várias 
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maneiras: A Exposição gradual altera o comportamento, fisiologia e a 

cognição por habituação, a Reestruturação Cognitiva pode ajudar pessoas 

que sofrem de sentimentos intensos facilitando seu manejo ao mudar a 

perspectiva e o olhar sobre a situação. Neste estudo em nenhum momento o 

protocolo de TCP estimulou algum tipo de exposição. Do mesmo modo, o 

protocolo de Terapia de Exposição não trabalhou pensamentos e esquemas 

cognitivos. Para de-Oliveira (2012), lidar com crenças centrais negativas que 

mobilizam o que é mais significativo para o paciente, e que geram uma forte 

carga emocional, é o mecanismo de ação principal da TCP.  

A teoria desenvolvida por Rothbaum e Davis (2003) atribui a eficácia 

da TCC à extinção, pois o paciente aprende que os sinais condicionados de 

ameaça (por exemplo, memórias do evento traumático) já não são mais 

estímulos perigosos. Na TCP, a reestruturação das crenças centrais acerca 

do que o paciente percebe como ameaça pode estimular o começar a se 

expor mais. O trabalho com as crenças centrais de vulnerabilidade e com as 

estratégias compensatórias de fuga e esquiva pode estimular o realizar 

comportamentos que desafiem essas crenças. Isto pode ser uma forma de 

Exposição. Realizada, entretanto, através da TCP, isto se tornaria menos 

aversivo e, portanto, possível para alguns pacientes. 

Schottenbauer et al. (2008), realizaram uma metánalise sobre as 

taxas de não-resposta e abandono ao tratamento em TCC convencional com 

portadores de TEPT e encontraram amplas taxas de abandono ao 

tratamento, chegando a 50%. No estudo aqui descrito, houve uma taxa de 

desistência de apenas 11,6%. Destes desistentes, metade encontraram 
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dificuldades para se engajar na psicoterapia devido a questões de 

incompatibilidade de horário com os terapeutas ou pela distância da 

residência ao local da terapia. 

Novas estratégias para o tratamento podem beneficiar aqueles 

pacientes que normalmente abandonam a terapia precocemente ou não se 

beneficiam de um curso padrão de tratamento. De fato, pesquisas futuras 

terão de investigar qual tratamento seria o mais eficaz para estes pacientes. 

Benish et al. (2008) e Powers et al. (2010) em metanálises afirmaram 

que embora a Exposição prolongada seja considerada o tratamento modelo, 

não há evidências de que seja superior a outras formas de tratamento já 

avaliadas (Movimento Rápido dos Olhos, Manejo de Estresse, Terapia 

Cognitiva focada no trauma, Terapia Cognitiva tradicional e Terapia de 

exposição à imaginação). Entretanto, não são todos os pacientes com TEPT 

que respondem a um único tipo de psicoterapia. É possível que estes 

tratamentos funcionem através de mecanismos distintos, além de que cada 

forma de tratamento pode ajudar pacientes diferentes. Não sabemos 

também o impacto que um outro tratamento novo pode ter sobre o paciente 

que teve apenas resposta parcial, não respondeu ou não tolerou uma 

determinada psicoterapia.  

Para Kazdin (2009), tem havido grandes progressos na pesquisa em 

psicoterapia, resultando no reconhecimento de vários tratamentos. Apesar 

destes progressos, avanços nas pesquisas são extremamente necessários, 

uma vez que depois de décadas de pesquisa em psicoterapia não podemos 
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fornecer uma explicação baseada em evidências sobre os mediadores e 

mecanismos de mudanças terapêuticas das intervenções realizadas.  

A metanálise de Watts et al. (2013) também demostrou que há um 

grande número de tratamentos eficazes para o TEPT, e nenhuma orientação 

psicoterápica é considerada definitiva. Estes autores não encontraram 

diferença entre os tipos de TCC, salientando que a reestruturação cognitiva, 

exposição ou as duas sendo usadas conjuntamente podem ajudar. 

Mostraram  que a psicoterapia pode ser mais eficaz do que o uso só da 

medicação no tratamento do TEPT. 

Apesar da eficácia da TCC, outra revisão metanalítica sugere que 

40% dos pacientes ainda têm TEPT após sua realização (Bradley et al., 

2005), o que destaca a necessidade de identificar preditores de resposta ao 

tratamento. Neste estudo com uma amostra de 86 pacientes, 76,7% ainda 

apresentam sintomas, e apenas 23,2% da amostra apresentou remissão dos 

mesmos.  

Em comparação com indivíduos que possuem TEPT e outras doenças 

psiquiátricas, os pacientes com TEPT são mais propensos a ter outros 

diagnósticos psiquiátricos (atual e passado), assim como foi observado na 

amostra desse estudo. Além disso, o TEPT esteve associado a interrupções 

no trabalho, funcionamento social e saúde física ruins (Powes et al., 2010), 

semelhante aos resultados que encontramos nos nossos pacientes. O 

tratamento seguramente beneficiou os pacientes, pois sua qualidade de vida 

melhorou principalmente nos aspectos sociais. 
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Entre os pacientes atendidos no Psychiatric Trauma Clinic em 

Copenhagen, a prevalência de depressão, doença somática, dor, baixo nível 

de funcionamento e isolamento social foram significativamente associados 

com os sintomas de TEPT (Buhman et al.; 2014). O mesmo foi encontrado 

neste estudo com  taxas elevadas de comorbidade para depressão segundo 

o MINI e funcionamento social prejudicado como avaliado na SF-36. 

Outro aspecto a ser considerado diz respeito ao número de traumas, 

pois quanto maior seu número pior a resposta ao tratamento (Quevedo et al., 

2003). Este estudo não mostrou nenhuma diferença entre a avaliação inicial 

e resposta ao tratamento de pessoas que sofreram um único evento 

traumático comparado com os que sofreram dois ou mais eventos. 

O primeiro ensaio clínico randomizado realizado para avaliar os 

efeitos da TCP e da TCC convencional, na qualidade de vida, foi realizado 

por Powell et al. (2013) em fóbicos sociais. Encontraram efeito de tratamento 

significativo em quase todos os domínios da qualidade de vida, exceto em 

Limitações por Aspectos Físicos e Capacidade Funcional. Os dados 

encontrados no nosso estudo foram semelhantes, mas houve também 

melhora na capacidade funcional. Entretanto, os dois estudos não 

apresentaram melhora significativa nas Limitações por Aspectos Físicos 

porque isto não é objetivo das psicoterapias.  

Como principal achado deste estudo, sugerimos o uso da TCP como 

uma forma alternativa de tratamento eficaz para pacientes com TEPT. Esta 

forma tem a vantagem de trabalhar os esquemas cognitivos, diferente da 

terapia Cognitiva tradicional que privilegia apenas sintomas mais superficiais 
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como os Pensamentos Automáticos. É uma nova alternativa terapêutica com 

resultados semelhantes à Exposição. Os dados sugerem que poderia ter um 

resultado superior se a amostra fosse maior.  

 

8.2 Hipótese secundária 

O presente estudo não confirmou a hipótese de que pacientes com 

TEPT crônico apresentaram resultados piores do que os pacientes com 

quadros subclínicos ou parciais. Os pacientes crônicos apresentaram 

redução significativa (p=0,01) na  medida primária do estudo (EDT). Isto está 

em desacordo com Gilligan et al. (2015), que mostraram  que pacientes com 

TEPT crônico apresentam uma forma mais grave de psicopatologia e maior 

resistência aos tratamentos.  

Neste estudo ambos os grupos, subclínicos e crônicos, apresentaram 

melhoras com os tratamentos. Os pacientes subclínicos apresentaram 

respostas melhores em relação a aspectos sociais. O estudo de Rusch et al. 

(2015) mostrou que os fatores sociais são potencial estratégia de prevenção 

para o TEPT na sua forma mais crônica. Além disso, para Friedman et al. 

(2014), a mobilização de apoio social, sempre que possível, deve ser uma 

parte de qualquer plano de tratamento. 

Em relação ao seguimento, os resultados se mantiveram após 3 

meses do término do tratamento. 
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8.3 Limitações do estudo 

24,4% não tiveram as comorbidades diagnosticadas pela não 

realização da avaliação com o MINI. 

Não houve o término das avaliações de todos os pacientes em 

relação ao seguimento até o presente momento.  

O TEPT envolve uma série de diferentes estados e com o passar do 

tempo os sintomas podem mudar. Por isso, para o adequado atendimento 

das consequências do trauma é importante estar atento às informações 

advindas dos diferentes grupos de vítimas, pois os resultados de tipos 

distintos de trauma podem variar consideravelmente (Kapczinski; Margis, 

2003). Neste estudo não levamos isso em consideração. Para Chu (2011) a 

natureza e gravidade dos acontecimentos traumáticos podem influenciar se 

efeitos psicológicos prolongados irão ocorrer e isso pode dificultar as 

variáveis que ajudam realmente a classificar os fatores preditores do 

resultado do tratamento. 

Outro ponto importante é que a maioria dos participantes (n=83) 

recebeu psicoterapia e farmacoterapia durante todo o tempo do estudo 

devido à gravidade dos quadros clínicos. Podendo ser esta uma variável que 

dificulte a análise de preditores de resposta à psicoterapia nesta amostra. 
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9 CONCLUSÕES 

 

A Terapia Cognitiva Processual foi tão eficaz quanto a Terapia de 

Exposição no tratamento do Transtorno de Estresse Pós-Traumático.  

Isto é relevante, pois outras modalidades eficazes de tratamento são 

necessárias para que indicações mais precisas sejam identificadas, que 

tratamentos possam ser potencializados  e que preferências do paciente 

sejam respeitadas.  

Além desse fator, pacientes crônicos e subclínicos foram beneficiados 

da mesma maneira com os dois tipos de psicoterapias. Resultando em 

novas estratégias para beneficiar pacientes que sofrem de uma forma mais 

crônica desta patologia. 

Em relação a futuras pesquisas, mostra-se necessário dar ênfase à 

questão de sintomas residuais após a realização de algum tipo de 

tratamento para o TEPT, pois sabemos que não são todos os pacientes que 

podem responder a um único tipo de tratamento. Outro ponto importante é a 

compreensão dos mecanismos de mudança nos tratamentos aqui propostos, 

a fim de obtermos uma melhor resposta ao tratamento em psicoterapia 

baseadas em evidências. 
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11 ANEXOS 

 
Anexo A: Registro de Pensamento com base no Processo 
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Anexo B: Registro de Pensamento Intrapessoal (RP-Intra) 
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Anexo C: Role-Play Consensual (RPC) 
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Anexo D: Processo II 
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Anexo E: Processo III ou Grade de Participação 
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Anexo F: Parecer do Comitê de Ética 
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Anexo G: Protocolo da Terapia de Exposição 
 

PROTOCOLO 
 Processamento Emocional de Experiências Traumáticas 

 
Sessões:  

à Terapia individual - 13 sessões com 01 hora de duração cada. 
(11 sessões semanais + 02 sessões 
seguintes quinzenais) 

a Instrumentos Utilizados na Terapia de Exposição: 
> questionário sobre o trauma e de história de vida; 
> folheto explicativo sobre: o transtorno; respiração; exposição; 

exposição ao vivo e exposição na imaginação 
> folha para realização de hierarquia (exposição ao vivo); 
> registros para exposições 
> papel carbono 
 

1ª Sessão 
Introdução sobre o tratamento: Hoje você iniciará o tratamento psicoterápico 

baseado na terapia de exposição.  
O tratamento será de quatro meses, constituído de onze sessões semanais com 
duração de uma hora e, após estas sessões, mais duas sessões quinzenais com a 
mesma duração, Ok? Você já respondeu a outros questionários, mas gostaria de 
obter mais informações sobre o que aconteceu com você, posso lhe fazer mais 
algumas perguntas? (fala introdutória do terapeuta) 

-  Aplicar o questionário sobre o trauma e o de história de vida. 
- Explicar mais sobre TEPT (folheto sobre TEPT explicar para o paciente e 

oferecer o folheto)  
-  Finalizar com o treino de respiração. 
Tarefa de casa - treinar respiração e leitura sobre o folheto 
 

2ª Sessão 
-  Verificar lição de casa - respiração + leitura 
-  Racional sobre Exposição - explicar e esclarecer dúvidas 
-  Racional sobre a Exposição ao vivo. Pedir para o paciente explicar o que 

entendeu 
-  Início da elaboração da hierarquia de exposição (descrição das situações 

de esquiva) 
-  Explicar o que é  a SUDS  (dar parâmetro o que é 0 e o que é 10 de 

ansiedade) 
Tarefa de casa - complementar a hierarquia de exposição e pontuar as 

mesmas (entregar cópia da hierarquia para o paciente). Continuar treino 
de respiração. 

 
3ª Sessão 

- Verificar lição de casa - voltar a perguntar sobre respiração e hierarquia. 
-  Rever o racional da Exposição - pedir que o paciente parafraseie a 

explicação. 
-  Organizar a hierarquia junto com o paciente em ordem crescente de 

ansiedade. 
-  Explicar o registro de ansiedade e verificar novamente se o paciente 

entendeu o procedimento. 
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-  Identificar junto com o paciente uma ou no máximo duas situações da 
hierarquia de no máximo 4 de ansiedade para tarefa de casa. 

Tarefa de casa - exposição à situação de menor ansiedade da hierarquia e 
preencher o registro de ansiedade, continuar com respiração. 

 
4ª Sessão 

-  Rever tarefa de casa e dar seguimento à exposição ao vivo trabalhando 
dificuldades e seguir hierarquia em casa (só passar para a situação 
seguinte quando a ansiedade da situação exposta for 0) 

-  Repassar hierarquia de exposição e rever os níveis de ansiedade. 
-  Escolher junto com o paciente a próxima situação para tarefa de casa  
- Tarefa de casa - continuar exposição, registro e treino de respiração. 
 

5a Sessão 
-  Rever tarefa de casa - alterar hierarquia e trabalhar a situação a ser 

exposta. 
-  Racional sobre a exposição na imaginação - explicação e pedir para o 

paciente explicar 
-  Escrita da lembrança do evento traumático apontando os índices de 

ansiedade antes e depois, assinalar no escrito algum momento de maior 
ansiedade. 

-  Posterior leitura do relato, registrar ansiedade antes e depois. 
-  Trabalhar os sentimentos e pensamentos decorrentes da exposição ( 

perguntas indicadas no folheto de explicação). 
Tarefa de casa - continuar exposição ao vivo com registro, escrita e revisão  

e leitura sobre o evento, registros dos níveis de ansiedade antes e depois 
da leitura.  

 
6ª - 11ª Sessão 

-  Rever tarefas (exposição ao vivo e na imaginação) e trabalhar 
dificuldades. 

-  Rever relato nos pontos mais ansiogênicos (dificuldades das duas 
exposições). 

Tarefa de casa - exposições e registros. 
 

12ª - 13a Sessão 
-  Avaliação e incentivo para se manter se expondo (quais ganhos o 

paciente percebeu?) 
-  Entrega da última hierarquia revista para dar continuidade na ausência do 

terapeuta. 
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Anexo H: Questionários sobre o trauma 
 

ENTREVISTA SOBRE O TRAUMA 
 
Paciente: _________________________________ Data: ____ / ____ / ____ 
Terapeuta: _______________________________________________ 
Idade: _______ Grau de Escolaridade: ________________ DN: ____ / ____ / ____ 
Estado Civil: _________ Reside com:_______________ Profissão: ______ 
 
Diagnóstico Psiquiátrico (questionar o paciente) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Outros tratamentos 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Diga ao paciente: “Eu vou fazer algumas perguntas referentes ao trauma e como 
você se sentiu no momento ou depois do trauma. O que iremos conversar pode ser 
difícil, se houver alguma coisa que eu possa fazer para que você fique mais 
tranquilo, por favor, me diga. Você tem alguma questão antes de começarmos?” 
Dizer o que sabe sobre o trauma segundo informações anteriores. 
 
Tem algo a acrescentar? É isso mesmo? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Algumas pessoas vivenciaram outros traumas ao longo de suas vidas. Isso 
aconteceu com você? Você vivenciou, testemunhou ou foi confrontado por outros 
eventos traumáticos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Para o terapeuta: 
Se o cliente tem dúvidas cite alguns exemplos: 
a desastres naturais  a ataque violento de natureza não sexual 
a acidente grave  a abuso sexual enquanto criança ou adolescente 
� zona de guerra  a surras que deixaram marcas ou  hematomas 
� morte acidental  a assassinato de um amigo próximo ou familiar 
a ataque por arma de fogo a suicídio de um amigo ou familiar próximo 
a ataque por faca ou por outra arma      a estupro ou tentativa de estupro 
a testemunho de violência física              
a aparecimento inesperado de doença com risco de morte 
a ataque sem arma, mas com intenção de matar ou ferir gravemente 
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Identificação sobre o trauma alvo: (qual o evento traumático a ser focado no 
tratamento de exposição) 
 
Dizer ao paciente: “Das situações que já aconteceram com você, qual o aborreceu 
mais? O que lhe causa mais estresse? O que aparece com mais frequência em 
seus pensamentos, quando você não quer pensar a respeito?  Qual foi o pior? Qual 
você sentiu mais medo?” 
 
Especifique o trauma alvo:______________________ 
 
Dizer ao paciente: “Você lembra o que estava pensando ou sentindo no momento? 
Quando aconteceu, você pensou que iria morrer ou ficar ferido gravemente?” 
Sim (        ) Não (        ) 
 
Durante ___________________________________ você se sentiu desamparado, 
horrorizado ou amedrontado? 
Sim (        ) Não (        ) 
 
Se você teve um agressor, quem ele era ou eram? 
01 - Estranho     09 - Namorado(a) 
02 - Conhecido    10 - Marido, esposa, companheiro 
03 - Inimigo     11 - Organização 
04 - Terrorista     12 - Figura de autoridade 
05 - Amigo     13 - Parente 
06 - Pais     14 - Vizinho 
07 - Irmão     15 - Outros 
08 - Membro da igreja   16 - Desconhecido 
 
Onde ocorreu o trauma? 
  
1- Própria residência  
2- Casa do agressor 
3- Residência de amigo ou parente 
4- Parque, rua 
5- Estacionamento, garagem 
6- Escola 
7- Instituição 
8- Campo de batalha 
9- Lugar público 
10- Lugar abandonado 
11- Carro, ônibus, avião 
12- Local de trabalho 
13- Outro – descreva 
 
Você se feriu? Essas feridas são um problema para você? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Você recebeu cuidados médicos? Ajudaram? Você ainda está sob cuidados 
médicos devido a esses problemas? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Existe alguma ação criminal ou legal por conta do trauma? Como isso o afeta? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Dizer ao paciente: “Eu vou lhe perguntar agora se alguém é culpado pelo trauma, 
não que exista a necessidade de culpar alguém. Mas será importante para o nosso 
trabalho e a sua visão a respeito, ok?” 
 
Quem, se existe alguém, é o culpado pelo trauma? 

1- eu mesma 
2- assaltante 
3- uma organização 
4- o governo 
5- amigo  
6- local 
7- ocasião 
8- outro 

 
Como ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Você se sentiu culpado ou responsável pelo trauma? Com vergonha? Raiva? Como 
é esse sentimento? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Saúde física e mental desde o trauma 
 
Como está sua saúde desde o trauma? 
Boa (  )          Razoável (  )                               ruim (  ) 
 
Quais problemas de saúde você tem no momento? São relacionados ao trauma? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Você se sentiu amparada (o)? Com quem você gosta de conversar? Como é a sua 
relação com amigos ou familiares ultimamente? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Como esta seu humor desde o trauma? (ou como está seu humor atualmente?). 
Você se sentia mal ou deprimida (o)? Você continua interessada (o) nas coisas 
como usualmente você era? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Nota: Se o paciente apresentar humor depressivo, pergunte sobre comportamentos 
ou ideação suicida: 
 
Desde o trauma, você já pensou que a vida não faz sentido ou teve algum 
pensamento suicida? Se sim, com qual frequência? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Você chegou a planejar sua morte? Você teve alguma ação? (escolheu um local e 
data, comprou uma arma ou comprou remédios)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Você tem intenção de realizar o planejado ou tem intenção de se machucar? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Você tentou de se matar desde o trauma? Quando? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Você já se machucou deliberadamente de alguma forma? Por exemplo: algumas 
pessoas se cortam ou se queimam propositalmente.  
Sim (  ) Não ( ) 
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Pergunte se necessário: O que você fez contra si mesmo? Quando foi a ultima 
vez que você se machucou?  
Se sim, descreva: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Você já buscou ajuda psiquiátrica ou psicológica devido ao trauma?  
 Sim (  )   Não (  ) 
 
Se sim, descreva. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Você chegou a ir ao hospital desde o trauma por questões emocionais? Tentativa de 
suicídio? Álcool ou tratamento de drogas? 
 Sim (  )     Não (  ) 
 
Como foi? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Uso de álcool e drogas 
 
 
Eu gostaria de perguntar sobre o uso de drogas ou medicamentos. Desde o trauma, 
você usou algumas dessas substâncias? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Remédios prescritos em qual dosagem? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Outras drogas 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Medicação além da prescrita 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Quantos drinques com álcool você ingere por dia? O seu padrão de bebida mudou 
desde o trauma? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Você tem problemas legais, sociais ou no trabalho pelo uso de álcool ou drogas? 
Sim (  )    Não (  ) 
 
Você acha que  tem problemas com álcool ou drogas? 
Sim (  )     Não (   ) 
 
Tem alguma outra coisa em sua vida agora, ou sobre como o TEPT afetou sua vida, 
que você acha que eu deveria saber? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Anexo I: Protocolo da Terapia Cognitiva Processual (TCP) 
 

PROTOCOLO 
 Terapia Cognitiva Processual (TCP) 

 

Sessões:  
 

à Terapia individual - 13 sessões com 01 hora de duração cada. 
(11 sessões semanais + 02 
sessões seguintes quinzenais) 

a Instrumentos Utilizados na TCP: 
> breve coleta de história de vida e questionário sobre o trauma; 
> folheto explicativo sobre: o transtorno; distorções cognitivas; 
> CD-Quest; 
> Diagrama da Conceituação Cognitiva, Processo, Grade de 
Responsabilidade, técnica do Role-Play Racional-Emotivo 
Consensual, Registro de Pensamento Disfuncional Intrapessoal e 
Interpessoal; 
> papel carbono 
 

Sessão 0 
Introdução sobre o tratamento e consentimento livre e esclarecido:  
Terapeuta: "Hoje você iniciará o tratamento psicoterápico baseado na terapia 

cognitiva processual. O tratamento será constituído de onze sessões semanais com 
duração de uma hora e, após estas sessões, mais duas sessões quinzenais com a 
mesma duração, Ok? Gostaria que você lesse esse consentimento, esclarecesse 
suas dúvidas e, em estando de acordo, que o assinasse. Sei que você já respondeu 
a outros questionários, mas gostaria de obter mais informações sobre o que 
aconteceu com você; posso lhe fazer mais algumas perguntas?" 

- Aplicar o questionário sobre o trauma e um breve relato da história de vida. 
- Psicoeducação sobre TEPT (folheto sobre TEPT, explicar para o paciente e 

oferecer o folheto); 
- Realizar o resumo da sessão; 
- Tarefa de casa - leitura do folheto; 
- Finalizar pedindo o feedback da sessão. 
 

Sessão 1 
 - Revisão da semana; 
 - Ponte com a sessão anterior; 
 - Revisão da tarefa de casa (leitura do folheto); 

- Psicoeducação sobre o transtorno e sobre o modelo cognitivo (explicar o 
nível 1 do diagrama da conceituação cognitiva da TCP; utilizando um 
exemplo da semana do paciente); 

- Tarefa de casa - entregar a lista de definições e exemplos das distorções 
cognitivas (para preparação do preenchimento do CD-Quest).  

- Resumo da sessão; 
- Finalizar pedindo o feedback da sessão. 
 

Sessão 2 
- Revisão da semana; 

 - Ponte com a sessão anterior; 
 - Revisão da tarefa de casa (lista das distorções cognitivas). 
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 - Preenchimento do CD-Quest (a maior parte da sessão é dedicada a isso),. 
Terapeuta: "Este questionário será utilizado semanalmente para ajudar a 
identificar seus pensamentos automáticos negativos (PAN) ocorridos na 
semana anterior à sessão, e mantê-lo continuamente atento às distorções 
cognitivas, em base diária, durante todo o curso da terapia".  
 
Observação: a partir da sessão 3, o paciente passará a preencher o CD-
Quest antes das sessões.  
-  Introduzir o Registro de Pensamentos Disfuncionais Intrapessoal 

(RPDintra) na sessão, mostrando como os PAN são autorreforçadores. 
Dependendo da natureza do problema e do tempo disponível, introduzir 
também o Registro de Pensamentos Disfuncionais Interpessoal 
(RPDinter);  

-  Tarefa de casa - preencher 3 RPDintra (e/ou RPDinter, se for o caso) 
durante a semana, ao notar emoções fortes e/ou comportamentos 
disfuncionais. 

-  Resumo da sessão; 
-  Finalizar pedindo o feedback da sessão. 

Observação: Solicitar que o paciente passe a chegar pelo menos 20 minutos antes 
das sessões para preenchimento do CD-Quest. 
 
Sessão 3 

-  Revisão da semana; 
-  Ponte com a sessão anterior; 
-  Revisar CD-Quest e comparar os escores da sessão atual com a sessão 

anterior, mostrados sob a forma de gráfico;  
-  Revisão da tarefa de casa: RPD (intra e/ou inter)  
-  Psicoeducação do nível 2 do diagrama de conceituação - seta indicando 

como alguns comportamentos que pareceram ajudar o paciente tornaram-
se com o tempo comportamentos de segurança; explicar os pressupostos 
subjacentes (PS) após explicitá-los. Como exemplo da esquiva, com a 
pergunta: "Se você não evita, o que acontece?"; mostrar como os PS 
formam o circuito 2 e modulam novos PA; 

-  Tarefa de casa: experimento(s) comportamental(is), p.ex.: exposição a um 
evento temido - com base no comportamento de segurança e PS; 

 -  Resumo da sessão; 
 -  Finalizar pedindo o feedback da sessão. 
 

Sessão 4 
-  Revisão da semana; 
-  Ponte com a sessão anterior; 
-  Revisar CD-Quest e comparar os escores da sessão atual com as 

sessões anteriores, mostrados sob a forma de gráfico;  
-  Revisão da tarefa de casa: experimento(s) comportamental(is); 
-  Identificar com o paciente um experimento comportamental que ele não 

consiga ou tenha dificuldade em fazer sozinho; introduzir o Role-Play 
Racional-Emotivo Consensual (RPREC) com essa ação temida - técnica 
que desenvolvida tanto para ajudar o paciente a tomar decisões, mas 
também para ensinar-lhe como razão e emoção conversam entre si 
(incorporar a técnica da cadeira vazia); 

-  Tarefa de casa: experimento comportamental resultante do RPREC - 
oportunidade de fortalecer conhecimento sobre a natureza circular das 
cognições (Circuito 2); 
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-  Resumo da sessão; 
-  Finalizar pedindo o feedback da sessão. 
 

Sessão 5 
-  Revisão da semana; 
-  Ponte com a sessão anterior; 
- Revisar CD-Quest e comparar os escores da sessão atual com as 

sessões anteriores, mostrados sob a forma de gráfico;  
-  Revisão da tarefa de casa: experimento comportamental resultante do 

RPREC; 
-  Aplicar o Processo I; ao final introduzir o nível 3 do diagrama de 

conceituação da TCP e mostrar como funcionaria o circuito 4 (1 + 2 + 3) 
com a nova crença; 

-  Tarefa de casa: preparo para o Recurso (solicitado pelo promotor ou pelo 
advogado de defesa, o que tiver sido derrotado), tendo o advogado de 
defesa como aliado; mostrar ao paciente que a tarefa geralmente toma de 
1-3 minutos por dia e que é muito poderosa;  

-  Resumo da sessão; 
-  Finalizar pedindo o feedback da sessão. 
 

Sessão 6 
-  Revisão da semana; 
-  Ponte com a sessão anterior; 
-  Revisar CD-Quest e comparar os escores da sessão atual com as 

sessões anteriores, mostrados sob a forma de gráfico;  
-  Revisão da tarefa de casa: preparo para o recurso; 
-  Aplicar o Recurso (aplicar o Processo I com a mesma crença) 
-  Tarefa de casa: continuação do preenchimento da preparação para o 

Recurso com a nova crença (obs: essa tarefa permanecerá até o final da 
terapia); 

-  Resumo da sessão; 
-  Finalizar pedindo o feedback da sessão. 
 

Sessão 7 
-  Revisão da semana; 
-  Ponte com a sessão anterior; 
-  Revisar CD-Quest e comparar os escores da sessão atual com as 

sessões anteriores, mostrados sob a forma de gráfico;  
-  Revisão da tarefa de casa preenchimento da preparação para o Recurso; 
-  Aplicar o Processo I (com outra crença); 
-  Tarefa de casa: preparo para o Recurso de duas crenças (anterior e a 

trabalhada nesta sessão); 
-  Resumo da sessão; 
-  Finalizar pedindo o feedback da sessão. 
 

Sessão 8 
-  Revisão da semana; 
-  Ponte com a sessão anterior; 
-  Revisar CD-Quest e comparar os escores da sessão atual com as 

sessões anteriores, mostrados sob a forma de gráfico;  
-  Revisão da tarefa de casa: preparo para o Recurso; 
-  Aplicar o Recurso (aplicar o Processo I com a crença trabalhada na 

sessão anterior) 
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-  Tarefa de casa: continuação do preenchimento da preparação para o 
Recurso com as duas novas crenças; 

-  Resumo da sessão; 
-  Finalizar pedindo o feedback da sessão. 
 

Sessão 9 
-  Revisão da semana; 
-  Ponte com a sessão anterior; 
-  Revisar CD-Quest e comparar os escores da sessão atual com as 

sessões anteriores, mostrados sob a forma de gráfico;  
-  Revisão da tarefa de casa: preenchimento da preparação para o Recurso; 
-  Aplicar o Processo I (com a terceira crença); 
-  Tarefa de casa: preparo para o Recurso de três novas crenças; 
-  Resumo da sessão; 
-  Finalizar pedindo o feedback da sessão. 
 

Sessão 10 
-  Revisão da semana; 
-  Ponte com a sessão anterior; 
-  Revisar CD-Quest e comparar os escores da sessão atual com as 

sessões anteriores, mostrados sob a forma de gráfico;  
-  Revisão da tarefa de casa: preparo para o Recurso; 
-  Aplicar o Recurso (aplicar o Processo I com a crença trabalhada na 

sessão anterior) 
-  Tarefa de casa: continuação do preenchimento da preparação para o 

Recurso com as três novas crenças; 
-  Resumo da sessão; 
-  Finalizar pedindo o feedback da sessão. 
 

Sessão 11 
-  Revisão da semana; 
-  Ponte com a sessão anterior; 
-  Revisar CD-Quest e comparar os escores da sessão atual com as 

sessões anteriores, mostrados sob a forma de gráfico;  
-  Revisão da tarefa de casa: preenchimento da preparação para o Recurso 

com as três novas crenças; 
-  Aplicar o Processo II.1 (promotor assume posição de réu, sendo 

processado pelo paciente); 
-  Tarefa de casa: continuar com o prepara do Recurso com as três novas 

crenças; 
-  Resumo da sessão; 
-  Finalizar pedindo o feedback da sessão. 
 

Sessão 12 
-  Revisão da semana; 
-  Ponte com a sessão anterior; 
-  Fazer uma análise do gráfico do CD-Quest; 
-  Tarefa de casa: pedir ao paciente que continue preenchendo a 

preparação do Recurso com as três novas crenças nos próximos três 
meses. 

-  Resumo da sessão; 
-  Finalizar pedindo o feedback da sessão. 
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Observação: É necessário para este protocolo que, em alguma das sessões  
 

13ª sessão - a ser escolhida pelo terapeuta em função do momento adequado, seja 
aplicada a Grade de Responsabilidade (técnica desenvolvida para lidar com culpa e 
vergonha). 
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Anexo J: Psicoeducação sobre o transtorno  
 

O QUE É TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO (TEPT). 
 

É um transtorno de ansiedade que pode se desenvolver após a vivência de 
uma situação perigosa e traumática envolvendo morte, lesão grave ou ameaça à 
integridade física, como por exemplo: assaltos, sequestros, violência seguida de 
morte, perda súbita de parentes próximos, acidentes, desastres, abuso sexual, 
catástrofes naturais, combate militar. Você pode ter vivido alguma destas 
experiências, ou outra parecida, ou até mesmo testemunhado com alguém próximo. 

É natural que em uma situação de perigo e medo o nosso corpo sofra 
reações fisiológicas instantâneas que nos preparam para a defesa. No caso do 
TEPT estas reações sofrem alterações tão bruscas e de descontrole que a pessoa 
pode continuar sentindo medo intenso mesmo quando não estão mais expostas ao 
perigo. Podem também passar por sofrimento psicológico diante de quaisquer 
indícios internos ou externos que simbolizem ou lembrem qualquer aspecto do 
trauma. 
O TEPT pode ocorrer após a exposição a uma única situação traumática ou quando 
existe uma constante situação de ameaça e violência. 
 
QUAIS OS PRINCIPAIS SINTOMAS? 
 
O TEPT afeta a pessoa como um todo, trazendo perturbação, sofrimento 
significativo e prejuízo nas áreas mais importantes de sua vida. Os sintomas 
fisiológicos, emocionais e comportamentais estão interligados. 
 
� Tremor, agitação, excitabilidade aumentada; 

� Pesadelos ou sonhos aflitivos e recorrentes com o evento; 

� Flash Backs (ter a sensação de estar vendo ou vivenciando a situação 
traumática, como se fosse uma cena de filme); 

� Dificuldade de concentração e dificuldade para dormir; 

� Continuar a reviver o trauma, muito tempo depois (em pensamento e em 
sentimento); 

� Estar sempre na expectativa de que a situação possa ocorrer do novo, ou 
que algo de ruim possa acontecer; 

� Sensação de vazio;  

� Perda de esperança e expectativa de futuro, (profissional, familiar e de vida); 

� Sentimento de impotência e incapacidade de se proteger do perigo; 

� Estar tenso ou “no limite”; podendo muitas vezes ter surtos de raiva; 

� Forte sentimento de culpa ou preocupação; 

� Assustar-se facilmente; 

� Afastar-se de lugares, eventos, atividades, pessoas ou objetos que possam 
trazer alguma lembrança do trauma; 

� Perda de interesse por atividades que eram agradáveis no passado. 
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POR QUE COMIGO? 
 

Pode haver, como pode não haver, explicações sobre por que aconteceu 
comigo. Coisas ruins acontecem com todas as pessoas, pessoas boas ou más. Não 
somos nós que fazemos as coisas ruins acontecerem e também nem sempre 
podemos controlá-las ou mesmo prevê-las.  

É preciso saber: 
Pessoas podem reagir de diferentes formas a situações parecidas ou às 

circunstâncias intensas e assustadoras. As reações vão depender da forma como 
cada uma enxerga a situação traumática. 

Por exemplo: algumas pessoas respondem de maneira traumática a certos 
eventos vendo televisão, outras já não se assustam com a vivência de uma 
situação traumática. Algumas pessoas desenvolvem sintomas mais cedo, outras 
resistem aos efeitos dos traumas.  
 
ENTÃO, POR QUE COMIGO? 
 
Porque existem fatores pessoais que facilitam o desenvolvimento do TEPT. 
 
� O tipo de personalidade pode ter influência. 

� Como aprendeu a lidar com situações estressoras durante sua vida.  

� A forma como a pessoa lida com a vida; ter pouca habilidade de resolver 
problemas. 

� Estar constantemente exposto a situações de risco. 
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Anexo K: Psicoeducação sobre distorções cognitivas 
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Anexo L: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

___________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:...................................................................................................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO:    .M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ..................................................................................... Nº .............. APTO: ........... 
BAIRRO:  .........................................................CIDADE  ............................................................. 
CEP:...................................................  TELEFONE: DDD (............) ........................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ............................................................................................................. 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ................................................................. 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE:..................................... SEXO:  M □   F □  
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ...............................................................................Nº ................... APTO: ............ 
BAIRRO: ................................................................ CIDADE: ...................................................... 
CEP: .......................................... TELEFONE: DDD (............)..................................................... 

____________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA. Ensaio clínico randomizado, para avaliar a 
eficácia de dois modelos de aplicação da Terapia Comportamental Cognitiva em pacientes com 
Transtorno de Estresse Pós-traumático.  

PESQUISADOR: Francisco Lotufo Neto 

CARGO/FUNÇÃO: Docente  INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº CRM 36108 

UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de Psiquiatria 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA: 10 meses 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

1 – Desenho do estudo e objetivo(s) 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, 
que visa estudar se uma forma de psicoterapia chamada “O Processo” é tão eficaz quanto 
outra já utilizada denominada “Exposição”. 

2 – Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e identificação 
dos que forem experimentais e não rotineiros: 

Você será atendido (a) inicialmente por um psiquiatra, responderá a questionários e 
será sorteado para iniciar uma das duas terapias. A terapia durará 4 meses, mas você 
continuará o tratamento com os médicos e responderá novamente aos questionários depois 
de 6 meses, para sabermos o quanto você melhorou. 

3 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados – coleta de sangue por 
punção periférica da veia do antebraço; exames radiológicos. 

 Não haverá. 

4 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 2 e 3; 

Lembrar de acontecimentos traumáticos pode ser desagradável, mas o objetivo dos 
tratamentos é fortalecer você para lidar melhor com isto. 

5 – Benefícios para o participante:  

As duas técnicas de tratamento já são utilizadas em diversas doenças com bons 
resultados. Não sabemos se “O Processo” funciona bem para o estresse pós traumático, 
portanto somente no final do estudo saberemos se haverá algum benefício. Quem 
necessitar poderá receber outra modalidade do tratamento. 

6 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o 
paciente pode optar: 

Você poderá continuar a receber os tratamentos fornecidos pelo Programa de 
Ansiedade. 

7 – Garantia de acesso:  

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dr 
Francisco Lotufo Neto que pode ser encontrado no endereço Departamento de Psiquiatria 
– Rua Dr. Ovídio Pires de Campos 785, 05403-010, Telefone(s) 3069 6988. Se você tiver 
alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-
6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br. 

8 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. 

09 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto 
com outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente; 

10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando 
em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; 

11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em 
qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação 
financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 
absorvida pelo orçamento da pesquisa. 
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12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para 
esta pesquisa. 

13 – Referente às faltas: 

 Duas faltas consecutivas ou três ao longo do tratamento haverá automaticamente o 
desligamento do estudo. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo. Ensaio clínico randomizado, para avaliar a 
eficácia de dois modelos de aplicação da Terapia Comportamental Cognitiva em pacientes com 
Transtorno de Estresse Pós-traumático.  

Eu discuti com o Dr. Francisco Lotufo Neto sobre a minha decisão em participar nesse 
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 
realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 
garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 
participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 
durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa 
ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

------------------------------------------------- 

Assinatura do paciente/representante legal 

  
Data         /       / 

 

    -------------------------------------------------- 

Assinatura da testemunha 

 Data         /       / 

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos ou portadores 
de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 
deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

                       ---------------------------------------------- 

                     Assinatura do responsável pelo estudo 

 Data         /       / 
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