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O que é a psicanalise? 

 

 

 





Como trabalhar a PB em Psicanálise? 



Freud preconizou o “atendimento às massas” e o 
“despertar da consciência da sociedade pois os 
‘pobres’ precisam da psicoterapeuta como do 
cirurgião”. 

 

 

 

Iniciou seus trabalhos em psicanálise em 

menor tempo(meses),desejava curas 

rápidas ,solucionando conflitos e  sintomas. 

 

Freud  se preocupou com a delimitação do 

tratamento-risco de retenção maior do 

inconsciente. 

 



  

Gradualmente,com novos  saberes como 

o da resistência,seu tempo ampliou-se. 

 

•Em 1941 o instituto de  Psicanálise de Chicago 
apresenta estudos sobre P.B e escreve casos 
clínicos deste estilo  tratamento. 

 

•Muitos psicanalistas passam a enfatizar o 
tratamento  com P.B, á luz da psicologia psicanalista 
do ego, as noções de insight . 

 

 



• O que permitiu o desenvolvimento da P.B,de 
orientação psicanalítica, foram  as mudanças 
sociais e econômicas, que exigiram uma maior 
flexibilidade nos modelos de assistência á saúde 
mental estabelecidos até então(Azevedo,1988) 

  

*Como era vista  a saúde mental nessa época?  



 O QUE É A PSICOTERAPIA BREVE(P.B)? 
 
 
A PB  NÃO   é uma psicanálise abreviada. É  um 

tratamento  com  uma técnica  própria . 
 
 
É uma técnica ativa, de objetivos limitados, de 

conceitos psicanalíticos, dentro de uma abordagem 
individualizada(Azevedo,1985).  

 
 



Quem pode ser beneficiado com a PDB? 
 
Os pacientes que possuem uma boa força egóica, com 

capacidade para  abstração e de interação com o 
terapeuta.  

 
A linha interpretativa  da P.B- “insight” . 

 

A duração da P.B nas instituições varia de 3, 6 ou 13 
meses; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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-regressão(dependência) 

Conflito psíquico-principalmente infantis-recolocações. 

Mecanismos defensivos 

Gênese dos sonhos 

Fortalecimento das funções egóicas 

 



 
 

  A mobilização afetiva  

 

 Cuidados com o conflito primário  

 Apoio à auto-regulação do paciente. 

 Considerações de projetos para o futuro do 
paciente, com ele. 

 Cuidados com recaídas  

 Auto-conhecimento. 

 



• Observação do tríplice aspecto  

• Os fins terapêuticos  

•  A questão do tempo(princípio, meio e fim)  

• Tratamento com sentido psicodinâmico, com 
princípio de insights sobre conflitos subjascentes, e 
solução  (Exemplo: professora e diretora da escola, 
figura da mãe dominante; medo de avião). 



O objetivo dessa terapia 

 

• Que o indivíduo tenha a percepção de si mesmo, 
DIANTE DE OUTRAS FORÇAS;  

•  alívio do sofrimento ; 

•  retomadas recuperação da auto-estima ; 

• E até  encaminhamentos para ajuda de remédios 
com psiquiatra. 

 



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 vc 
mencionou na última sessão...”  

 



 

• Diagnóstico -de personalidade; 

•  situação-crise; 

• Influências, evolução,  

• Condições egóicas. 

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



PROGNÓSTICOS:  

 
 Sofrimento agudo, crônico ou temporário leve; 

 Condições favoráveis no meio familiar e social; 

 

 Grau de motivação para o tratamento – 
combinação de metas; 



 

 Contexto assistencial (equipe profissional ou da 
Igreja); 

 

 Prognósticos capazes de reanimar o paciente. 

Demandas para P.B 

 Luto, transtorno de ansiedade, depressão, pânico, 
tratamento para pessoas hospitalizadas, com 
doenças crônicas irreversíveis. 



O  LUTO 

 Pra 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. 

 *MUMIFICAÇÃO 

 



 Perdas frequentes na infância podem trazer risco 
para  desenvolvimento de doença mental na vida 
adulta. 

 

O DIVÓRCIO 

 

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

 Em função das discussões: propriedades, filhos, 
ciúmes,sentimento de fracasso.  



 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 conato 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 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. 

 



 Técnicas aplicáveis na P.B 

 

 Técnicas no divã(atividade prática) 

 

 Atividade avaliativa: estudo de caso em P.B 

 


