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 Psicoterapia Breve : Histórico 

 

As raízes da Psicoterapia Breve de orientação 

psicodinâmica se situam nos primeiros trabalhos 

desenvolvidos por S. Freud no início da Psicanálise, 

quando realizava atendimentos clínicos de curta duração 

e eficazes, aplicando uma técnica rápida e objetiva. Essa 

prática foi posteriormente modificada por ele em razão 

de um desenvolvimento da sua teoria na direção de uma 

formulação mais complexa. 



 Foi S. Ferenczi o primeiro discípulo de Freud a propor 
técnicas ativas para diminuir a duração do tratamento 
psicanalítico que, com a colaboração de O.Rank, em 1924, 
introduziu, no universo psicanalítico, novos conceitos que 
viriam a se tornar básicos para a Psicoterapia Breve atual. Já 
nessa época, eles enfatizaram a maior importância 
dos fatos da vida atual do paciente em comparação 
com suas experiências infantis. 
Antecipando a atual abordagem cognitiva, entenderam que 
se deveria utilizar os processos intelectuais para modificar 
fatores emocionais na experiência dos pacientes. 
Propuseram, ainda, o estabelecimento de uma data para o 
término do tratamento e se referiram à importância do nível 
de motivação do paciente como fator de fundamental 
relevância para o sucesso do tratamento. 



 Em 1946, F. Alexander e T. French introduziram, ainda no 
campo da Psicanálise, o conceito de Experiência 
Emocional Corretiva - um dos conceitos fundamentais da 
atual técnica de Psicoterapia Breve. 
"Franz Alexander chegava mesmo a propor que seu modelo 
terapêutico fosse considerado como uma 5ª etapa da 
evolução da Psicanálise. Sabemos hoje que, na verdade, o 
que ele estava propondo era uma abordagem terapêutica 
diferente, que viria a ser o fundamento da técnica atual de 
PB". ( Lemgruber, V., 1997b,pg.20) 
A história da Psicoterapia Breve segue-se com o surgimento 
de terapias modernas e dinâmicas através dos estudos de 
D.Malan - responsável pelo conceito de Foco - J. Mann, P. 
Sifneos, H. Davanloo e M. Balint.  



 Posteriormente surgem as terapias comportamental e 
cognitiva, assim como os primeiros manuais de P.B. de 
orientação psicodinâmica, até chegarmos aos tempos atuais 
com o modelo integrado da psicoterapia e farmacologia, 
resultado do entendimento moderno de uma abordagem 
psicoterapêutica que considera a integração cérebro-mente, 
fortemente embasado pelos últimos estudos das 
Neurociências. 
Na América Latina, a P.B. se desenvolveu, em primeiro 
lugar, na Argentina sob a influência da Psicanálise inglesa 
representada pelo grupo da Tavistock Clínica, especialmente 
Malan e Balint. Integram com destaque o grupo argentino, 
H. Kesselman - que publicou, naquele país, o primeiro livro 
sobre o assunto - Fiorini, autor que enfatizou o conceito de  



 Experiência Emocional Corretiva e M. Knobel, que se 
radicou no Brasil, desenvolvendo seus estudos na 
UNICAMP, em São Paulo. 
No Brasil, a 1ª publicação sobre o tema Psicoterapia Breve, 
ocorreu em 1984 com o livro "Psicoterapia Breve: a Técnica 
Focal", de Lemgruber, V., seguida em 1986 por Knobel. 
Além desses, também se destacam em estudos e pesquisas 
sobre Psicoterapia Breve um grupo de autores do Rio 
Grande do Sul, entre os quais Cordioli e Eizirick Aguiar e, 
no Rio de Janeiro, Lowenkron, com a publicação de 
Psicoterpia Breve, de 1993. 
Na sequência, nos reportaremos aos principais conceitos que 
embasam a técnica da Psicoterapia Breve: Experiência 
Emocional Corretiva, Foco, Atividade e Planejamento.  



 O QUE É PSICOTERAPIA BREVE? 



 É uma técnica utilizada em Psicoterapia que foi 

desenvolvida nas últimas décadas nos Estados Unidos e 

na Europa em resposta às demandas dos Planos de Saúde 

que pressionavam as seguradoras por atendimentos 

psicoterápicos menos longos que os até então utilizados 

pela psicoterapia tradicional existente. Por essa razão 

vários estudos foram desenvolvidos e se acabou criando 

uma nova técnica - a Psicoterapia Breve - que permite 

resultados tão eficazes ou até mais que os métodos 

anteriores. 

 



 QUAL A EFICÁCIA DA PSICOTERAPIA BREVE? 

 

É uma técnica, como já dissemos, que apresenta 

resultados terapêuticos bastante eficazes num limite de 

tempo bem menor e com apenas um atendimento 

semanal, podendo-se observar melhoras significativas já 

nos primeiros meses de tratamento. 



 EM QUE CONSISTE O TRATAMENTO? 

 

Em uma sessão semanal com duração de 50 minutos. De 

um modo geral todo o tratamento pode durar cerca de 

20 sessões , dependendo do caso ( aproximadamente 5 

meses). Entretanto, também há possibilidade de alta com 

menor número de atendimentos. 

 



 QUAL O PAPEL DO TERAPEUTA NA TERAPIA 

BREVE? 

 

Diferentemente de outras abordagens, o terapeuta tem um 

papel bastante ativo durante as sessões, atuando de maneira 

direta e participativa em todo o processo terapêutico. 

 Na Clínica Psicanalítica, o analista desenvolve bem a escuta 

empática e pouco fala, a não ser nos momentos em que 

dirige seu paciente no processo da fala de si mesmo. Já na 

P.B o analista interage mais com seu paciente e o conduz não 

somente no  Processo investigativo da busca do seu mal, mas 

também na busca de sua cura utilizando diversas terapias. 

 



 EM QUE CASOS HÁ INDICAÇÃO PARA 
PSICOTERAPIA BREVE? 
 

 As pessoas que melhor resultado podem obter com a 
Psicoterapia Breve são aquelas que apresentam um alto grau 
de motivação para a terapia, para entender a si próprios e 
para mudar.  
Também são fatores que favorecem o sucesso dessa técnica: a 
presença de um problema específico; a capacidade de 
expressar sentimentos e interagir flexivelmente com o 
terapeuta; disposição em participar ativamente da avaliação 
do seu problema; capacidade de reconhecer que seus 
sintomas são de origem psicológica; curiosidade a respeito 
de si próprio; abertura a novas ideias, expectativas realistas 
em relação aos resultados do tratamento e disposição de  



 fazer um sacrifício razoável, seja de tempo, dinheiro ou 

disponibilidade interna para lidar com questões muitas 

vezes desagradáveis. 

 Em termos de enfermidades podemos dizer que essa 

técnica tem indicação específica para o tratamento de 

Transtorno Depressivo Leve. Distimia (depressão 

crônica), Fobia Social (medo de encontrar pessoas novas, 

de assinar cheques, comer ou falar em público, etc), 

Transtorno de Ansiedade Generalizada, Síndrome do 

Pânico, Distúrbios de Ajustamento (separação, 

mudanças importantes de trabalho, cidade. etc), Reação 

a Estresse Grave e alguns Transtornos de Personalidade. 



 Também tem indicação relativa (prognóstico menos 

favorável, mas com possibilidade de grande melhoria) 

para os seguintes casos: Transtorno Depressivo 

Moderado, Fobias específicas, TOC, Transtornos 

Alimentares (bulimia, anorexia, comer compulsivo) e 

outros Transtornos de Personalidade. 

É contra indicada para o tratamento de Síndromes 

Orgânicas, Esquizofrenia, Transtorno Bipolar, Transtorno 

de Personalidade Anti-Social, Psicopatias, Retardo 

Mental e Autismo. 



COMO OCORREM OS ATENDIMENTOS?  

  

• Pode ser feitos de forma: 

•  individualizada 

• Coletiva 

• com jovens, adultos, crianças 

• psicoterapia breve de casal ou familiar. 

 



No Tratamento Enfatiza-se conceitos de: 

 Inconsciente 

 Resistência 

 Transferência (dependência) 

 Conflito psíquico - principalmente infanto-juvenis 
recolocações. 

 Mecanismos defensivos 

 análise dos sonhos 

 Fortalecimento das funções egóicas 

 



 ENTREVISTAS PRELIMINARES 

• Entrevistas iniciais-anamnese  

• história clínica - diagnóstico  

• Metas terapêuticas  

• Duração  

• Métodos 

 Dar liberdade da fala e também semi-dirigir . 
Maior “diretividade”. Exemplo: “veja aquilo  que 
você mencionou na última sessão...”  

 



• Diagnóstico de personalidade; 

•  situação-crise; 

• Influências, evolução,  

• Funções egóicas básicas (atenção, memória, 
percepção, pensamento, linguagem, emoção) 
determinação do foco junto ao paciente. 

 



A DEPRESSÃO 

 O que pode desencadear a depressão? 

 Desesperanças, frustrações, baixa auto estima, 
sensação de perda do controle da vida, etc. 

 

 SINTOMAS: 

 Sentimentos de tristeza, fadiga, cansaço. 

 Irritabilidade, inquietação, agitação, acessos de 
ira. 

 Perda da alegria e do sentido da vida. 

 



 Desejo sexual reduzido, desprazer no contato com 
as pessoas. 

 Diminuição ou aumento exagerado do apetite e 
efeitos no peso. 

 Sensação de vazio ou retorno de “sensações de 
abandono infantil”. 

 Fixação no passado e sentimentos de culpa, de 
saudade. 

 Letargia no falar, no pensamento e no mover o 
corpo. 

 



 Crises de choro sem motivos aparentes, entrega a 
desleixo corporais. 

 Dificuldade em memorização. 

 Queda de anticorpos. 

 

EM CRIANÇAS: 

  Isolamentos, agressividade, choro sem razão, 
rendimento escolar diminui. 

 

 

 



 PÂNICO 

 O ataque de pânico é uma entrada repentina em 
funcionamento do mecanismo do medo no 
cérebro. Em certas pessoas esse mecanismo se  
torna excessivamente sensível, gerando alarmes 
falsos. Esses alarmes são os acessos de pânico.  

 O pânico é  a base do raciocínio ilógico.  

 Como ocorre? 

 Em duas partes. O acesso de pânico propriamente 
dito e o medo que a pessoa espera  por outra 
crise. 

 

 



O  LUTO 

 Para Freud a morte faz reviver os temores infantis 
de abandono. 

 A dor da morte ocorre em espiral. 

 Fases do luto: 

 1- Choque, apatia, descrença. 

 2- Raiva 

 3- Culpa 

 4- Fase final: Recuperamos a energia, a 
capacidade para obter prazeres diários. 

 

 



 * Perdas frequentes na infância (Mortes de entes 
queridos) podem trazer risco para  
desenvolvimento de doença mental na vida 
adulta. 

 

O DIVÓRCIO 

 

 Por que o divórcio pode ser tão doloroso quanto a 
morte? 

 Demanda em função das discussões: 
Propriedades, filhos, ciúmes, sentimento de 
fracasso.  

 



 Técnicas aplicáveis na P.B: Reprogramação mental; 
Análise de alternativas para o paciente, resgate da 
alta estima. 

 

 Técnicas no divã  

 

 Atividade avaliativa: Estudo de caso em P.B 

 

 



 A PNL surge quando Bendler e Grinder obervaram que 

existiam padrões internos, como crenças e pressupostos, 

que eram poderosos recursos para o alcance do sucesso. 

 Ou seja, por trás dos nossos comportamentos 

existe uma estrutura interna de pensamentos e 

emoções que impactam diretamente as nossas 

ações e consequentemente os resultados que 

alcançamos em nossas vidas. 

 Por trás de toda ação existe uma razão, um motivo para 

agirmos. Se buscamos gerar uma mudança no 

comportamento de uma pessoa, ou seja, na sua atuação, 



 precisamos compreender primeiramente o motivo da pessoa 
agir da forma que age, o modelo de mundo dessa pessoa, o 
que chamamos de modelos mentais. 

 Segundo Peter Senge, modelos mentais são “pressupostos 
profundamente arraigados, generalizações, ilustrações, 
imagens ou histórias que influem na nossa maneira de 
compreender o mundo e nele agir”.  

 Em outras palavras, são os modelos mentais de cada 
indivíduo que definem como o mesmo irá perceber o que 
está acontecendo a sua volta, como irá se sentir com isso, 
como ele pensa e, finalmente, como irá agir. 

 O problema que encontramos, referente aos nossos modelos 
mentais (mapas), é que a maioria é inconsciente, ou seja, não 
sabemos que possuímos um determinado modelo mental  



 e isso faz com que muitas vezes ajamos de determinada 

maneira sem nem saber exatamente o motivo. 

 A PNL permite compreender melhor nosso 

funcionamento interno, identificar nossos 

modelos mentais, para que possamos questioná-

los, refletir sobre os mesmos e se for preciso 

ressignificá-los. 

 



Redes Neurais 

(Mundo Real ou minha 

realidade?) 

 



O MAPA NÃO É O TERRITÓRIO 

A VISÃO DO REAL 

Assim como um mapa não é o território 
sua essência, nós operamos no mundo 

na 

através de uma representação que fazemos 
do mesmo. 

Operamos através dos nossos mapas. 

Cada um de nós tem o seu mapa que difere 
de pessoa para pessoa 



 É a nossa interpretação da realidade e varia 
de pessoa para pessoa. 

 Assim sendo cada um de nós tem o seu MAPA 
que nos guia em nossas ações e julgamentos. 

 AGIMOS DE ACORDO COM NOSSO MAPA. 



A PNL sugere que a partir das nossas histórias, 

experiências, valores, somos programados a ter 

determinadas crenças e modelos mentais que impactam 

diretamente o nosso comportamento. Da mesma forma, 

que a partir de técnicas e ferramentas podemos 

“reprogramar” a nossa estrutura interna com foco nos 

resultados que queremos alcançar. 

Se pararmos para refletir, todos nós temos histórias de vida, 

interesses, valores, crenças e motivações completamente 

diferentes, o que faz com que tenhamos percepções do 

mundo diferentes.  



Isso faz com que pessoas vejam as situações de formas 

distintas e, consequentemente, também reajam de outras 

maneiras, o que pode interferir diretamente no 

relacionamento interpessoal. 


