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RESUMO
Videira LSM. A eficácia da Terapia Focada na Compaixão em grupo no
transtorno de estresse pós-traumático [dissertação]. São Paulo: Faculdade
de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018.
Objetivo: Avaliar a eficácia da Terapia Focada na Compaixão em grupo no
transtorno de estresse pós-traumático. Desenho: Estudo randomizado
controlado, cego, dois braços paralelos, no grupo controle a Terapia de Apoio
em grupo (TA-G) e no grupo experimental a Terapia Focada na Compaixão
em grupo (TFC-G). Duração e frequência: Os dois grupos receberam oito
sessões semanais de 90 minutos e, caso necessário, tratamento psiquiátrico.
Todos preencheram escalas de avaliação, antes (T-1), depois da terapia
(T-2) e no seguimento de três meses (T-3). Oitenta e sete pacientes foram
randomizados (TA-G=44 e TFC-G=43) e sessenta e um pacientes
completadores foram analisados (TA-G=30 e TFC-G=31). Resultados: Os
pacientes melhoraram significativamente e não houve efeito de interação
entre os grupos e os tempos, exceto na escala de trauma CAPS-5, F (1, 171)
= 4,35, p = 0,041. Houve uma diminuição expressiva, comparando a média do
T-3 em relação ao T-1, nos dois grupos (TA-G e TFC-G, respectivamente) nas
escalas: CAPS-5 de trauma (24,40 e 29,77), DTS de trauma (31,83 e 33,94),
BDI de depressão (9,77 e 12,06), BAI de ansiedade (7,33 e 8,23), BHS de
desesperança (3,53 e 3,55), ATQ-N de pensamentos automáticos negativos
(15,67 e 14,90), OAS de vergonha (8,20 e 7,68), FSCS de autocrítica (9,07 e
6,71) e aumento na escala ATQ-P de pensamentos automáticos positivos
(10,96 e 16,36) e SCS de autocompaixão (0,50 e 0,52). Conclusões: A
significativa melhora dos pacientes comprova a importância da terapia em
grupo no tratamento do TEPT. A redução de 30 pontos na escala de trauma
CAPS-5, em apenas oito semanas, somente no grupo da Terapia Focada na
Compaixão, é uma evidência robusta de que este modelo de tratamento
focado na compaixão, vergonha, culpa e autocrítica, é seguro, eficaz e uma
esperançosa opção no tratamento de pessoas que vivenciaram eventos
traumáticos.
Descritores: transtornos de estresse pós-traumáticos; TEPT; TCC;
psicoterapia de grupo; terapia focada na compaixão; vergonha; culpa;
autocrítica.

ABSTRACT
Videira LSM. The Efficacy of group Compassion-Focused Therapy in
Posttraumatic Stress Disorder [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018.
Objective: To evaluate the efficacy of Group Compassion-Focused Therapy
in posttraumatic stress disorder. Design: A randomized controlled trial, blind
study, with two parallel arms, control group with Supportive Therapy Group
(SUP-G) and experimental group with Compassion-Focused Therapy Group
(CFT-G). Duration: The two groups received eight weekly sessions of 90
minutes and, if necessary, psychiatric treatment. All patients completed
evaluation scales, before (T-1), after therapy (T-2) and in three months
follow-up (T-3). Eighty-seven patients were randomized (SUP-G=44 and
CFT-G=43) and sixty-one completers were analyzed (SUP-G=30 and CFTG=31). Results: Patients improved significantly and there was no interaction
effect between groups and times, except for the trauma scale CAPS-5,
F (1, 171) = 4.35, p = 0.041. There was an expressive decrease, comparing
the mean of T-3 in the relation to T-1, in both groups (SUP-G and CFT-G,
respectively) in the scales: trauma CAPS-5 (24,40 and 29,77), trauma DTS
(31,83 and 33,94), depression BDI (9,77 and 12,06), anxiety BAI (7,33 and
8,23), hopelessness BHS (3,53 and 3,55), automatic negative thoughts
ATQ-N (15,67 and 14,90), shame OAS (8,20 and 7,68), self-critical FSCS
(9,07 and 6,71) and an increase in the scales of automatic positive thoughts
ATQ-P (10,96 and 16,36) and self-compassion SCS (0,50 and 0,52).
Conclusions: Significant improvements in the patients confirm the
importance of group therapy in PTSD treatment. The 30-point CAPS-5
trauma scale reduction, in eight weeks only, in the Compassion-Focused
Therapy group alone, is robust evidence that this treatment model focused
on compassion, shame, guilt and self-criticism, is safe, effective and a
hopeful option in treating people who have experienced traumatic events.
Descriptors: stress disorders, post-traumatic; PTSD; CBT; psychotherapy,
group; compassion-focused therapy; shame; guilt; self-critical.
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1 INTRODUÇÃO

Este projeto baseou-se na demanda de pacientes diagnosticados com
transtorno de estresse pós-traumático que receberam tratamento
psiquiátrico e psicoterápico individual, no ambulatório de ansiedade do
Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas (AMBAN-IPq-HCFMUSP).
Após alguns meses do término do tratamento, alguns pacientes pioraram,
com ou sem a ocorrência de novos eventos traumáticos. Além da recaída
desses, havia também crescente demanda de novos pacientes à procura
de tratamento após vivenciarem eventos traumáticos, na sua grande
maioria, relacionados à violência na cidade de São Paulo. Para atender tal
demanda, optamos por oferecer um tratamento psicoterápico breve e no
formato grupal, e avaliar se é adequado à essa população clínica, à nossa
realidade social e aos recursos humanos disponíveis neste ambulatório.

1.1 Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT)
Há mais de três décadas, o TEPT foi conceitualizado como um
Transtorno de Ansiedade no DSM-III (APA, 1980), deixando no passado
os termos “neurose traumática” e “neurose de guerra”. A partir do DSM-5
(APA, 2014), o TEPT está no capítulo dos Transtornos Relacionados a
Trauma e a Estressores, e os sintomas são entendidos não só num
contexto de ansiedade ou medo, mas também de forma bastante variável,
com anedonia, disforia, sintomas dissociativos, externalizações de raiva
e agressividade. Há destaque para alterações negativas nas cognições e
humor associados, incluindo crenças negativas sobre si mesmo, os outros
e o mundo, cognições distorcidas a respeito da causa ou das
consequências do evento traumático, levando o indivíduo a culpar a si
mesmo e/ou outros e apresentar um estado emocional negativo
persistente (medo, pavor, raiva, culpa ou vergonha), sentimentos de
distanciamento em relação aos outros e incapacidade constante em
sentir emoções positivas, vivenciar sentimentos de felicidade, satisfação
ou amor (Anexo A). Uma importante mudança no DSM-5 foi a inclusão de
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que o evento traumático pode ter acontecido também com um amigo ou
familiar próximo, ou ainda estar relacionado ao trabalho ou à exposição
aos relatos e detalhes aversivos do evento (Araújo & Neto, 2014). Outra
mudança é o entendimento, ainda recente, de que o TEPT possa ser um
distúrbio no sistema do afeto, e não ter apenas o medo como a principal
emoção (Budden, 2009). Crenças centrais subjacentes podem ficar
ativadas na avaliação do evento traumático e estar associadas a
sentimentos intensos de vergonha, interferindo no processamento da
memória traumática. Desta forma, a vergonha poderia ser vivenciada na
hora do evento e/ou estar associada com o significado do evento e/ou
estar relacionada com os sintomas do TEPT (Lee, Scragg, & Turner,
2001).
Num estudo sobre a evolução dos homicídios no Brasil (2000 a
2010) a taxa de mortalidade foi de 26,1 por 100.000 habitantes,
considerando o país na sua totalidade (variando entre 6,7 no Maranhão e
54,8 em Pernambuco) e os dados publicados pela Secretaria de
Segurança mostraram que neste mesmo período, as polícias paulistas
mataram 5.591 pessoas (média de 508 pessoas por ano) (NEV-USP,
2014). Em 2003, quase 50.000 pessoas perderam suas vidas devido a
homicídios nos grandes centros urbanos. O homicídio é apenas uma
pequena parte do espectro da violência vivenciado pela sociedade
brasileira, onde eventos violentos fazem parte do cotidiano: violência
conjugal, abuso sexual na infância e adolescência, gestação indesejada,
prostituição forçada, uso precoce de álcool e drogas, chantagens por
telefone, tráfico de drogas, abuso de idosos e sequestros. Sobreviver
numa sociedade inundada pela violência traz um estado permanente de
medo e desamparo, um fator de risco potente para o desenvolvimento de
transtornos mentais, tanto como gatilho ou como fator para o
desenvolvimento do TEPT (Pupo et al., 2011).
Uma pesquisa utilizando Terapia Focada no Trauma em grupo, que
foi desenvolvido especialmente para veteranos do Vietnã com TEPT
crônico, demonstrou que o protocolo não foi considerado um tratamento
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adequado, talvez porque a Terapia de Exposição não seja apropriada a
todos os pacientes ou por ser difícil de administrar com sucesso numa
população tão complexa. Os autores reconhecem a necessidade de
ensaios clínicos randomizados que tentem avaliar os tratamentos para
TEPT que sejam eficazes e facilmente aplicáveis na prática clínica (Schnurr
et al., 2003).

1.2 Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC)
No início dos anos 70 Aaron Beck desenvolveu uma abordagem
para tratamento baseado nos princípios que ele chamou de Terapia
Cognitiva. Naquela época, não havia nenhuma evidência de intervenção
psicossocial que fosse tão eficaz ou superior à medicação, no tratamento
da depressão. Suas pesquisas trouxeram a primeira evidência do efeito
duradouro da psicoterapia, algo que há muito era almejado, mas nunca
antes demonstrado (Hollon & Kendall, 1980). A ideia central da Terapia
Cognitiva é que são as cognições que influenciam profunda e causalmente
as emoções e os comportamentos, contribuindo assim para o início e a
manutenção da psicopatologia, pois é a maneira que uma pessoa interpreta
uma situação que irá influenciar o modo como ela sente e se comporta
neste mesmo contexto (Hofmann, Asmundson, & Beck, 2013).
1.2.1 Modelo Cognitivo no TEPT
O modelo cognitivo argumenta que os indivíduos desenvolvem
persistentes sintomas no TEPT ao processarem o evento traumático e/ou
suas sequelas de forma a produzir uma sensação constante de forte
ameaça, resultante de: a) uma interpretação excessivamente negativa do
trauma ou b) uma perturbação no processamento da memória do trauma.
Uma vez ativados, a percepção de intensa e constante ameaça é então
acompanhada de hipervigilância, ansiedade, pensamentos intrusivos e
revivescência dos sintomas. Tal percepção motiva uma série de
comportamentos com a intenção de reduzir a ameaça e/ou estresse em
curto prazo, mas tais tentativas não resolvem o problema, ao contrário,
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impedem a mudança cognitiva e contribuem para a manutenção do
problema. Baseado neste modelo, um tratamento efetivo terá que identificar
as avaliações mais relevantes, as características de memória e gatilhos, e
variáveis cognitivas e comportamentais que mantem o TEPT. As técnicas
para alcançar estes objetivos incluem: 1) modificação das avaliações
excessivamente negativas do trauma, examinando os significados
atribuídos aos momentos de maior estresse na memória do trauma;
2) elaboração da memória do trauma e discriminação dos gatilhos que
levam a reexperienciar o trauma; e 3) mudanças nas cognições
disfuncionais, conduzindo, ao final do tratamento, na redução da
sintomatologia do TEPT, depressão e ansiedade no geral (Hofmann et al.,
2013).
1.2.2 Terapia Cognitivo-Comportamental em Grupo (TCC-G)
O uso da TCC-G vem recebendo destaque na literatura cientifica pela
sua eficiência, e por propiciar o treinamento de profissionais de forma
mais sistemática, do que nas intervenções individuais. O ideal é ter um
terapeuta principal e um coterapeuta. O terapeuta principal tem maior
responsabilidade na condução e na manutenção do foco no grupo,
enquanto o coterapeuta tem menos responsabilidade imediata na sessão
e seu papel é atuar como um segundo conjunto de olhos/ouvidos, mas
ambos exercem papéis similares durante as sessões. Há quatro
modalidades na TCC-G: 1) Grupo de apoio, 2) Grupo de psicoeducação,
3) Grupo de treinamento e 4) Grupo terapêutico. Uma das vantagens da
TCC-G é que os participantes precisam lidar com as interações
interpessoais da convivência no grupo, possibilitando a observação das
interrelações e dos comportamentos interpessoais. O grupo pode tornarse o espaço adequado para aprender a se relacionar, facilitando a
identificação com os que podem estar vivenciando problemas e situações
semelhantes. O maior desafio é a necessidade de uma teoria
sistematizada e consistente em TCC-G, pois ainda não há precisão de
quais são os aspectos específicos da intervenção em grupo que são
responsáveis pela sua eficácia (Neufeld, 2011). Os princípios da TCC-G
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têm seu foco central na coesão grupal, que reflete o grau de interesse
pessoal dos participantes uns pelos outros, pois é a força social deste
grupo que permite a tolerância de diferenças e desacordos (White &
Freeman, 2003). Além da coesão grupal e aprendizagem interpessoal, há
também outros fatores terapêuticos que contribuem para eficácia da
terapia em grupo, tais como altruísmo, universalidade, catarse,
identificação, orientação e redefinição familiar, autocompreensão e
instilação de esperança (Yalom, 2006).

1.3 Terapia Focada na Compaixão (TFC)
O psicólogo Paul Gilbert et al. (Gilbert, 2000, 2009, 2010, 2013,
2014; Gilbert, Clarke, Hempel, Miles, & Irons, 2004; Paul Gilbert & Sue
Procter,

2006)

desenvolveu

a

Terapia

Focada

na

Compaixão

(Compassion Focused Therapy, em inglês) como uma abordagem
integrativa, desenhada a partir da psicologia da evolução, psicologia
social, psicologia do desenvolvimento, psicologia budista e neurociência.
A TFC é o processo e teoria subjacente da aplicação do modelo da
compaixão em psicoterapia e o Treino da Mente Compassiva (TMC) são
as atividades específicas para se desenvolver os atributos da compaixão.
A palavra compaixão tem origem na palavra latina compati, que
significa "sofrer com". Sua Santidade Dalai Lama a define como "uma
sensibilidade com o sofrimento de si e dos outros, com um compromisso
profundo para tentar aliviá-lo". Compaixão é também uma habilidade que
pode ser aprendida e treinada. O foco clínico na TFC é baseado em
algumas observações: a) pessoas com níveis elevados de vergonha e
autocrítica podem ter muita dificuldade em serem delicadas consigo
mesmos, sentirem alívio ou autocompaixão; b) pessoas que geralmente
viveram histórias de abuso, negligência e/ou ausência de afeto na
infância, tornando-se vulneráveis às ameaças de rejeição; c) trabalhar
com vergonha e autocrítica requer um foco terapêutico nas memórias
mais remotas; d) pessoas com tendência a altos níveis de vergonha e
autocrítica

podem

sentir

dificuldade

em

gerar

sentimentos

de
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contentamento, segurança e carinho (Gilbert, 2010).
Pesquisas sobre a neurofisiologia das emoções sugerem que
podemos distinguir pelo menos três tipos de sistema de regulação
emocional: 1) Sistema de proteção à ameaça: emoções de raiva,
ansiedade, desgosto, com comportamentos de luta, fuga, congelamento
ou submissão, e pensamentos do tipo "melhor prevenir do que remediar"
e "conclusões precipitadas"; 2) Sistema de direção e impulso: busca de
desejos, comida, sexo, amizade, excitação e prazer, e bens materiais ou
bens ligados à autoestima; 3) Sistema da satisfação e contentamento:
sensação de paz, bem-estar, quietude e a importância do cuidado e
carinho para a estimulação do sistema de segurança. Estes são os
fundamentos da TFC que são organizados nesses três sistemas, que
podem estar desequilibrados e o objetivo do terapeuta é reequilibrá-los.
Há três aspectos no engajamento terapêutico: 1º) o terapeuta usa
habilidades de expressão dos atributos da compaixão; 2º) o paciente
vivencia isso como algo compassivo e seguro, que diminui a vergonha e
a culpa; 3º) o terapeuta ajuda o paciente a desenvolver atributos e
habilidades da compaixão (Gilbert, 2014).
Os elementos-chave da TFC são: 1) Psicoeducação: os três
sistemas de regulação emocional e "não é sua culpa", pois nós fazemos
nosso melhor para lidar com nossos cérebros complicados; 2) Atenção
Plena: nossa atenção é móvel entre os três sistemas de regulação
emocional e podemos aprender a dar um passo atrás, observar onde
nosso

pensamento

vai, e voltar o foco para a tarefa atual;

3) Compaixão: podemos aprender qualidades da compaixão: força,
sabedoria, carinho, responsabilidade, e desenvolver as habilidades da
compaixão através da atenção, raciocínio e comportamento; 4) Imagens:
as imagens, externas e internas, podem ativar o mesmo sistema
emocional, e podemos pensar num lugar seguro e evocar imagens para
trazer calma e contentamento, para gerar sentimentos de carinho e
bondade (P. Gilbert & S. Procter, 2006). Pacientes podem aprender a
acessar seu próprio sistema de regulação emocional e, ao desenvolver
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autocompaixão, sentir os benefícios da terapia, aprendendo e
compreendendo o porquê sentem da maneira que sentem. Eles podem
desafiar a autocrítica e o "bullying interno", sem julgamento, adotando a
postura de "ser gentil comigo mesmo" (Gilbert, 2009). O treino de
habilidades e os atributos da compaixão são representados pelo autor
num diagrama, que foi traduzido e adaptado no formato de uma flor
(Anexo B). Em alguns estudos (Germer & Neff, 2013; MacBeth & Gumley,
2012; K. D. Neff & Vonk, 2009) o aumento na autocompaixão foi
correlacionado com a diminuição nos sintomas psiquiátricos e problemas
interpessoais, indicando que a capacidade de mostrar a autocompaixão
está correlacionada ao bem-estar psicológico. A Associação Médica
Britânica argumenta que a compaixão é um elemento chave no cuidado
centrado no paciente e, talvez, o desenvolvimento de um modo mais
plenamente compassivo no modelo de cuidado possa estar relacionado
às mudanças necessárias na nossa cultura e em como o trabalho em
saúde mental é feito atualmente (Brown et al., 2015).
No seu livro, Compassion and Healing in Medicine and Society –
On the Nature and Use of Attachment Solutions to Separation Challenges,
o psiquiatra americano Gregory Fricchione aponta que a tarefa de uma
nova filosofia na medicina será encontrar uma solução de aproximação
entre a rede conceitual de termos físicos (competência) e de termos
mentais e espirituais (compaixão). Estudos projetam para 2030, que os
transtornos mentais, isoladamente, serão o maior custo na saúde, mais
do que diabetes, câncer e doenças pulmonares juntas. A mensagem
principal deste autor é que há uma clara indicação para a realização de
estudos de prevenção de doenças para ensinar estratégias de redução
do estresse, mudanças nas cognições negativas habituais, melhorias no
apoio social e incentivo para crenças e expectativas positivas baseadas
no amor compassivo (Fricchione, 2011).
1.3.1 Tratamentos utilizando a compaixão (TFC)
A combinação da TCC com técnicas do TMC pode ser altamente
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eficaz para pessoas que sofreram eventos traumáticos, para promover as
habilidades de compaixão, pois altos níveis de autocompaixão estão
relacionados com diminuição da ansiedade, depressão e sintomas
relacionados ao trauma (Beaumont, Galpin, & Jenkins, 2012). Pesquisas
também evidenciam a eficácia do TMC na diminuição da vergonha, culpa
e autocrítica, e na melhora de vários quadros psicopatológicos, como
depressão (O'Connor, Berry, Weiss, & Gilbert, 2002) ansiedade social
(Gilbert, 2000) e transtornos alimentares (Gale, Gilbert, Read, & Goss,
2012; Kelly, Carter, & Borairi, 2014). O modelo da TFC para o TEPT
fornece uma formulação clínica para abordar os flashbacks baseados na
vergonha e aumentar a capacidade de encontrar sentimentos de
segurança nestas memórias e reduzir ciclos de manutenção da autocrítica
(Lee, 2014). Segundo Lee et al. (Lee, 2009; Lee & James, 2013; Lee et
al., 2001) as experiências intensas de vergonha levam a típicos
comportamentos de submissão, numa espiral de vergonha e culpa, com
o desejo de escapar, encobrir, evitar o contato visual, esconder a face e
abaixar a cabeça. Pesquisas (Beck et al., 2011; Budden, 2009; Harman
& Lee, 2010; Kim, Talbot, & Cichetti, 2009; Sippel & Marshall, 2011)
apontam para a urgência em avaliar o papel da vergonha no curso do
TEPT, seja como um poderoso gatilho no início, como mantenedor ou
contribuindo para os quadros graves e crônicos.
Uma revisão sistemática das evidências atuais da TFC (Leaviss &
Uttley, 2015) sugere que ela pode ser tão eficaz quanto o tratamento usual
para tratar distúrbios psicológicos e é promissora como uma intervenção
para indivíduos com elevada autocrítica. No entanto, a evidência ainda é
insuficiente para mostrar que a TFC é mais eficaz quando comparada, por
exemplo, com tratamento padrão como a TCC. Esta conclusão baseia-se
na falta de estudos de alta qualidade e em grande escala, mas não é
indicação da existência de evidência negativa.
Há poucos estudos utilizando a TFC no formato grupal (TFC-G).
Um estudo controlado randomizado (Braehler et al., 2013) em adultos
com diagnóstico do espectro da esquizofrenia, que receberam o
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tratamento usual ou tratamento da TFC-G, demonstrou que comparado
ao tratamento usual o aumento da compaixão foi significativo na TFC-G
e estava associado à redução na depressão e percepção social de
marginalização. A TFC-G promoveu um contexto para os participantes se
conectarem e desenvolverem um senso de humanidade comum,
compartilhando suas experiências psicóticas. Estas evidências sugerem
que o desenvolvimento de afiliação no grupo reduziu a sensação de
exclusão, inferioridade e vergonha devido à sua doença, e que a TFC-G
aparece como uma intervenção segura, aceitável e promissora na
promoção da recuperação emocional do quadro psicótico. Outro estudo
(Lucre & Corten, 2013) envolveu voluntários que tinham a tendência a
serem "duros consigo mesmos" ou "autocríticos" e que tinham
experimentado um trauma complexo, consistente com os critérios
diagnósticos de personalidade borderline. Os componentes principais
deste estudo foram:

avaliação, formulação e psicoeducação, em 16

sessões. Os sentimentos de vergonha reduziram significativamente, a
comparação social também melhorou, a autocrítica reduziu, e houve
aumento na autoconfiança, além de diminuição na depressão e estresse,
que foram mantidos no seguimento de um ano. A TFC-G ensina
habilidades que, quando praticadas, são destinadas a promover
benefícios contínuos, indicando que a relação custo-benefício numa
intervenção relativamente curta para pacientes com alto nível de
distúrbios psicológicos é bastante promissora.

1.4 Revisão Bibliográfica
A revisão da literatura foi realizada no dia 12/05/2018, na base de
dados eletrônica Pubmed, e no dia 18/05/2018 nas bases de dados
PsycINFO, PsycARTICLES, PsycBOOKS, utilizando-se os seguintes filtros:
artigos em língua portuguesa, espanhola ou inglesa; publicados nos últimos
10 anos e com humanos adultos (19 até 64 anos). Foram realizadas quatro
buscas, usando diferentes termos, devido à não existência de descritores
padronizados (MESH e DeCs) para as palavras “compassion” ou
“compassion focused therapy”.
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1.4.1 Revisão Nº 1
Os termos utilizados para a busca nº 1foram: PTSD AND
PSYCHOTHERAPY AND GROUP AND EFFICACY e foram encontrados
143 artigos. Os resumos foram lidos e analisados, e depois de serem
excluídos por duplicidade (1) ou por não estarem relacionados com as
palavras chaves da busca (135), foram analisados 7 artigos na íntegra
(Anexo C1).
1.4.2 Revisão Nº 2
Os termos utilizados para a busca nº 2 foram: PTSD AND
COMPASSION AND GROUP e foram encontrados 12 artigos. Os resumos
foram analisados e todos foram excluídos por não estarem relacionados
com as palavras chaves da busca(Anexo C2).
1.4.3 Revisão Nº 3
Os termos utilizados para a busca nº 3 foram: COMPASSION
FOCUSED THERAPY e foram encontrados 114 artigos. Os resumos foram
analisados e todos foram excluídos por não estarem relacionados com as
palavras chaves da busca (Anexo C3).
1.4.4 Revisão Nº 4
Esta busca bibliográfica utilizou a estratégia PICO, com os seguintes
descritores: P = “PTSD”, I e C = “GROUP PSYCHOTHERAPY”, e O =
“EFFICACY”, Tipo de Publicação = “CLINICAL TRIAL” (Anexo C4). Foram
analisados os resumos dos 92 artigos encontrados e após exclusão (artigos
com tratamentos para crianças e/ou adolescentes, idosos, câncer,
debriefing, só para casais, pela internet ou telefone, medicina alternativa)
restaram seis artigos que foram analisados na íntegra (Anexo C5).
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2 OBJETIVOS

Avaliar a eficácia da Terapia Focada na Compaixão em grupo
(TFC-G) comparado com a Terapia de Apoio em grupo (TA-G) no
tratamento de pacientes com TEPT.
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3 HIPÓTESES

Os pacientes da TFC-G apresentarão melhora clínica mais
significativa do que a TA-G.

HIPÓTESE 1: A diminuição do TEPT estará relacionada à diminuição da
depressão, ansiedade, desesperança, e redução dos pensamentos
automáticos negativos e aumento dos positivos. Os sintomas de TEPT
serão medidos pela escala CAPS-5 e PCL-5 (DSM-5) e também
mensurados pela escala DTS (DSM-IV). Os níveis de vergonha pela
escala OAS e autocrítica pela escala FSCS. A depressão, ansiedade e
desesperança serão medidos, respectivamente, pelas escalas BDI, BAI e
BHS. Os pensamentos automáticos negativos e positivos serão medidos
pelo questionário ATQ-N e ATQ-P. Todas essas escalas estão descritas
detalhadamente no item 5.6-Instrumentos de Avaliação.

HIPÓTESE 2: O aumento da autocompaixão estará relacionado com a
diminuição da vergonha, autocrítica, desesperança e dos pensamentos
automáticos negativos e aumento dos positivos. Os níveis de vergonha,
autocrítica, desesperança e pensamentos automáticos negativos e
positivos, serão medidos como descritos na Hipótese 1 e os níveis de
autocompaixão serão medidos pela escala SCS, descrita no item 5.6Instrumentos de Avaliação.

HIPÓTESE 3: O aumento da autocompaixão estará relacionado com o
aumento da coesão grupal. Os níveis de autocompaixão serão medidos
pela escala SCS e a coesão grupal será medida pelo questionário dos
fatores grupais, descrito detalhadamente no item 5.6-Instrumentos de
Avaliação.
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4 JUSTIFICATIVA

O TEPT é uma síndrome complexa e cada vez mais frequente pelo
aumento da violência em nossa sociedade. Os tratamentos existentes
não melhoram todos os pacientes e novos procedimentos terapêuticos
precisam ser desenvolvidos e avaliados.
Ainda não há evidências da eficácia de tratamentos para o TEPT
com foco em emoções diferentes do medo e/ou ansiedade. Este projeto
visa mostrar a relevância em focar o tratamento na diminuição dos
sentimentos de vergonha, culpa e autocrítica, através do treino das
habilidades de compaixão e da regulação emocional.
As pesquisas e a maioria dos tratamentos são no formato individual
e ainda não há evidências da eficácia de tratamentos em grupo para o
TEPT, em nenhuma abordagem terapêutica, que sejam breves, seguro e
eficazes.
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5 MATERIAL E MÉTODOS

5.1

Desenho do Estudo
Foi realizado um ensaio clínico randomizado, cego, com dois braços

em paralelo. Num braço, o grupo controle, com a Terapia de Apoio (TA-G),
por ter sido considerada a terapia em grupo menos interventiva, dentre os
tipos de TCC-G. No outro braço, o grupo experimental, com a Terapia
Focada na Compaixão (TFC-G). Após triagem, os pacientes foram
randomizados para um dos dois grupos e receberam oito sessões
semanais, de 90 minutos cada sessão. Todos foram avaliados com escalas
de autopreenchimento, em momentos distintos: Avaliação-1 na triagem,
antes do início da terapia (T-1); Avaliação-2 após o término da terapia (T2) e Avaliação-3 no seguimento de três meses (T-3), conforme fluxograma
do estudo (Anexo D1).
5.1.1 Protocolo do Estudo
A TFC-G teve sessões estruturadas e seguiu um protocolo em todas
as sessões, enquanto a TA-G teve sessões livres, e a exceção foi apenas
na primeira e na última sessão, quando os pacientes fizeram a mesma
atividade, conforme o protocolo da pesquisa (Anexo D2),

o protocolo

detalhado das sessões da TFC-G (Anexo D3) e protocolo detalhado das
sessões da TA-G (Anexo D4).
As sessões foram consecutivas, com exceção das semanas que
coincidiram com os feriados nacionais, quando o intervalo entre as
sessões foi quinzenal. Os grupos eram fechados, isto é, após a realização
da primeira sessão, não era permitida a entrada de mais nenhum
participante. As sessões foram gravadas para avaliação do pesquisador
responsável e utilização posterior para fins educacionais.
5.1.2 Terapeutas do Estudo
Os grupos foram conduzidos por um terapeuta principal e um
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coterapeuta, com exceção do último grupo de cada braço, devido ao
número reduzido de pacientes e pela redução dos psicólogos voluntários,
ao final da pesquisa.
Os psicólogos voluntários que trabalharam nesta pesquisa têm
especialização (LSM, MGF, CAS) ou formação em TCC (AF, CS, WCA) e
os assistentes (LL, OJ) eram estudantes de psicologia. Apenas LSM e MGF
participaram de workshop “Introdução à Terapia Focada na Compaixão e
Técnicas”, com o Prof. Paul Gilbert (Gilbert, 2015). Os grupos da TA-G
foram realizados em 5 vezes, totalizando 5 grupos, sendo LSM como
terapeuta principal somente no 1º grupo, e CAS do 2º ao 5º grupo. O
mesmo aconteceu com os grupos da TFC-G, sendo LSM como terapeuta
principal somente no 1º grupo, e MGF do 2º ao 5º grupo. Em ambos houve
a alternância de coterapeutas e, em alguns grupos houve a participação de
terapeuta-ouvinte, com o objetivo de treinar novos terapeutas. Inicialmente
a equipe contou com dez psicólogos colaboradores, porém, finalizamos
apenas com quatro psicólogos e um estudante de psicologia. Todos
participaram de supervisões semanais (julho/2015 a março/2018). Além da
supervisão de casos clínicos e intercorrências dos pacientes, havia a
preocupação em compartilhar as experiências emocionais dos terapeutas,
devido à gravidade e intensidade das histórias traumáticas compartilhadas
nos grupos. Nessas reuniões também havia a leitura e tradução de textos
sobre TFC e TEPT, e nesse período foram escritos três capítulos inéditos
sobre a TFC em língua portuguesa (Matsumoto & Lotufo, 2018, no prelo;
Matsumoto, Lotufo, & Lotufo, 2014; Vogel & Matsumoto, 2015).
5.2

Local do Estudo
Esta pesquisa foi realizada no ambulatório de ansiedade, AMBAN-

IPq-HCFMUSP. Os atendimentos foram realizados às quintas-feiras, das
10h00 às 16h00, no 4º andar da ala norte do IPq-HCFMUSP, no período
de julho/2015 a março/2018. Além dos grupos de terapia, supervisão e
estudo, a digitação, tabulação e análise das avaliações preenchidas pelos
pacientes também foram realizadas no AMBAN e/ou na biblioteca do IPq-
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HCFMUSP. A tabulação e análise dos dados ocorreu no período de abril a
julho/2018.
5.3

População Estudada
Foram convidados para participar deste estudo os pacientes que

procuraram espontaneamente o AMBAN. Além desses, também vieram
outros pacientes que receberam informações através de divulgação
interna, indicação de familiares ou amigos, e pelas mídias sociais, através
de cartaz (Anexo E1), entrevista em jornal online (Anexo E2) e entrevista
em jornal na TV (Anexo E3).

5.4 Amostra
5.4.1 Triagem dos pacientes
Os pacientes foram todos voluntários de pesquisa, sem nenhuma
recompensa financeira, e realizaram entrevistas de triagem com psicólogos
para avaliação diagnóstica de TEPT. Além da consulta com psicólogos,
também tiveram consulta com médicos psiquiatras e residentes do AMBAN.
A equipe de psicólogos e assistentes de pesquisa foi treinada para realizar
a triagem e aplicar avaliações, orientando os pacientes no preenchimento
dos seguintes instrumentos: 1) Ficha Cadastral – além da coleta dos
dados cadastrais, também era observado, no ato do preenchimento, a
capacidade de leitura e escrita; 2) Lista de Eventos da Vida – LEC-5 (Life
Event Checklist for DSM-5, traduzida para o português para utilização nesta
pesquisa), traz uma lista de eventos traumáticos, para que o paciente
indique os eventos que já ocorreram ao longo de sua vida; 3)Checklist do
Evento – PCL-5 (PTSD Checklist for DSM-5, traduzida para o português
para utilização nesta pesquisa) traz uma lista de 20 sintomas do TEPT para
que o pacientes relacione com um dos eventos que foram relatados no
LEC-5; 4)Entrevista clínica para avaliação do TEPT – CAPS-5 (ClinicianAdministered PTSD Scale for DSM-5, versão mensal, traduzida para o
português para utilização nesta pesquisa) é um roteiro estruturado para a
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realização da entrevista clínica de avaliação diagnóstica do TEPT. Tal
procedimento foi feito pelos psicólogos, individualmente, numa sala
fechada para garantir privacidade aos pacientes, em um ou mais encontros,
a depender da condição emocional em terminar a entrevista num único dia.
A triagem selecionou apenas aqueles que preencheram os critérios
diagnósticos para TEPT, com escore total do CAPS-5 maior que 45. No
entanto, caso não recebessem o diagnóstico, mesmo assim foram inclusos
na pesquisa com o quadro subclínico, ou seja, preencheram o Critério A e
tiveram escore total do CAPS-5 maior que 30 pontos (segundo os Critérios
B, C, D ou E). Após o procedimento da entrevista os pacientes finalizavam
a triagem ao preencheram as escalas da Avaliação-1. Todos esses
instrumentos estão descritos detalhadamente no item 5.6-Instrumentos de
Avaliação.
Caso a pessoa ainda não fosse paciente do complexo HC, era então
acompanhado até o registro geral (andar térreo no IPq-HCFMUSP) para a
realização do seu cadastro geral e a obtenção de um nº de registro geral
no HC (nº RGHC).
5.4.2 Critérios de Inclusão e Exclusão
Os critérios de inclusão foram: idade entre 18 a 65 anos, ambos os
sexos, qualquer grupo étnico, capazes de ler/escrever e responder as
escalas de avaliação, e aptos para assinar o termo de consentimento para
sua participação. Os pacientes que preencheram todos estes critérios
também fizeram, caso necessário, uso de fármacos durante toda a
pesquisa, e se beneficiaram de ambos os tratamentos, o psiquiátrico e o
psicoterápico, não sendo, portanto, excluídos desta pesquisa.
Os critérios de exclusão foram: pacientes que estivessem em risco
de suicídio iminente, com graves comportamentos de automutilação (cortar,
queimar, machucar-se deliberadamente), com quadro psicótico não
estabilizado com medicação, em risco de ainda sofrer violência, com falta
de memória em relação ao evento traumático e fazendo uso de álcool ou
drogas. Nestes casos, os pacientes foram excluídos desta pesquisa.
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Foram considerados desistentes (dropout) os pacientes que
abandonaram o tratamento em grupo e/ou realizaram menos de 5 sessões.
Além disso, os pacientes que não compareceram para a Avaliação-2 (T-2)
também foram considerados desistentes (por não haver a possibilidade de
análise de dados comparativa entre T-2 e T-1).
5.4.3 Questões Éticas
Este projeto foi aprovado pelo Ministério da Saúde, pelo Conselho
Nacional de Saúde e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP)
com o título de “Eficácia da Terapia Focada na Compaixão em Grupo no
Transtorno de Estresse Pós-Traumático” no dia 28/10/2014 pela Diretora
Clínica do HCFMUSP (Anexo F1).
Todos os pacientes assinaram o termo de consentimento livre e
esclarecido (TCLE) redigido de acordo com as normas do IPq-HCFMUSP
(Anexo F2). Também assinaram a autorização para a gravação do áudio
das sessões de terapia, somente para fins de ensino e pesquisa (Anexo
F3).
Este projeto está autorizado a utilizar as escalas Beck de avaliação
(Anexo F4) e está registrado no clinical.trials.gov com o título: Efficacy of
Compassion Focused Therapy in Group for Posttraumatic Stress Disorder
- NCT03154931 (Anexo G).
5.4.4 Randomização
A

lista

de

randomização

foi

preparada

por

uma

pessoa

independente, sem ligação com o tratamento ou com a avaliação dos
pacientes, para a alocação dos pacientes em um dos dois grupos de
tratamento. Ao se inscrever para participar deste projeto, cada paciente
recebeu um número de sequência (número de sequência + iniciais do
próprio nome). Depois de ser avaliado e ter preenchido os critérios de
inclusão para o projeto, foi utilizado 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
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distribuiu cada paciente nos grupo controle

ou grupo experimental.

Posteriormente, o pesquisador executante sorteou em qual grupo o
paciente recebeu o tratamento, para TA-G ou TFC-G. A randomização foi
realizada em bloco, após a triagem de 10 ou mais pacientes. Os terapeutas
e avaliadores desta pesquisa não participaram desta seleção. Os pacientes
foram randomizados e encaminhados para um dos dois tipos de tratamento
e foram atendidos por psicólogos treinados para tal.

5.5 Instrumentos de Avaliação
5.5.1 Ficha Cadastral
Ficha utilizada na triagem dos pacientes, para a coleta das
informações cadastrais e socioeconômicas (Anexo H1).
5.5.2 LEC-5 Life Events Checklist 5
A escala LEC-5 contém 17 itens para investigar a exposição a
potenciais eventos traumáticos, preenchendo o critério diagnóstico A para
o TEPT, segundo o DSM-5. Incluem eventos tais como desastre natural,
agressão física ou sexual, morte violenta, entre outros. Para cada item o
paciente indica o tipo de exposição: se vivenciou diretamente ou com
familiares, se testemunhou ou se está relacionado com sua ocupação
profissional (F. W. Weathers, Blake, D.D., Schnurr, P.P., Kaloupek, D.G.,
Marx, B.P., & Keane, T.M., 2013) (Anexo H2).
5.5.3 PCL-5 PTSD Check List 5
A escala PCL-5 contém 20 itens para investigar os sintomas de
TEPT de acordo com os critérios B, C, D e E (como a CAPS-5). Para cada
item o paciente responde numa escala de intensidade, de 5 pontos,
variando de 0=nem um pouco e 4-extremamente (F. W. Weathers, Litz,
B.T., Keane, T.M., Palmieri, P.A., Marx, B.P., & Schnurr, P.P., 2013
) (Anexo H3).
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5.5.4 CAPS-5 Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5
A escala CAPS-5 é uma entrevista diagnóstica de 30 itens, para
investigar os sintomas de TEPT de acordo com os critérios A, B, C, D e
E, onde os ítens são classificados com um único escore de gravidade, e
o clínico combina informações sobre frequência e intensidade antes de
fazer uma única classificação de gravidade. As escalas de classificação
devem ser interpretadas como 0 - ausente, 1 - leve (Abaixo do limiar), 2 –
moderada (Limiar); 3 - grave (Muito Elevado) ou 4 - extrema
(Incapacitante). Além disso, é necessário estabelecer se o sintoma tem
relação funcional com o evento traumático, de forma definitiva, provável
ou improvável. A pontuação da gravidade total dos sintomas na CAPS-5
é calculada pela soma dos ítens de 1 a 20 (F. W. Weathers et al., 2018).
Esta escala foi traduzida para o português, na versão mensal para
utilização nesta pesquisa (somente na Avaliação-1) devido a necessidade
de se contemplar os novos critérios que foram inseridos apenas no novo
DSM-5, e que não eram contemplados na versão anterior (Anexo H4).
5.5.5 DTS Davidson Trauma Scale
Esta escala foi desenvolvida para avaliar a severidade e a frequência
dos sintomas em indivíduos expostos a traumas (Davidson et al., 1997). É
um questionário autoaplicável com 17 perguntas que correspondem aos 17
critérios do DSM-IV e seus grupos: perguntas 1 - 4, critério B (reexperienciação intrusiva); perguntas 5 - 11, critério C (evitação e
embotamento) e perguntas 12 - 17, critério D (excitabilidade aumentada).
A escala pode ser utilizada para diagnóstico e para medir a eficácia das
intervenções terapêuticas utilizadas (Anexo H5).
5.5.6 BDI Beck Depression Inventory
Inicialmente desenvolvido como uma escala sintomática de
depressão, para uso com pacientes psiquiátricos, passou a ser
amplamente utilizado como um instrumento útil também para a população
geral (Cunha, 2001). É indicado para sujeitos de 17 a 80 anos, e consta
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de uma escala de autorrelato, de 21 itens, cada um com quatro
alternativas, com escores de 0 a 3, subentendendo graus crescentes de
gravidade da depressão. O escore total é o resultado da soma dos
escores individuais dos itens, permitindo a classificação de níveis de
intensidade da depressão: mínimo (0 - 11), leve (12 - 19), moderado (20
- 35) e grave (36 - 63) (Anexo H6).
5.5.7 BAI Beck Anxiety Inventory
É uma escala de autorrelato, que mede a intensidade de sintomas
de ansiedade, para sujeitos a partir de 17 anos (Cunha, 2001). É
constituído por 21 itens que devem ser avaliados com referência a si
mesmo, numa escala de 4 pontos, que refletem níveis de gravidade
crescente de sintomas. O escore total é o resultado da soma dos escores
individuais dos itens, permitindo a classificação de níveis de intensidade
da ansiedade: mínimo (0 - 10), leve (11 - 19), moderado (20 - 30) e grave
(31 - 63) (Anexo H7).
5.5.8 BHS Beck Hopelessness Scale
Este instrumento foi criado como uma maneira de operacionalizar o
componente desesperança no modelo cognitivo de Beck sobre depressão
e é apresentada como medida da dimensão do pessimismo ou da extensão
das atitudes negativas frente ao futuro (Cunha, 2001). É uma escala
dicotômica, com 20 itens que envolvem cognições sobre desesperança. Ao
concordar (Certo) ou discordar (Errado) com cada uma delas, o sujeito
descreve sua atitude, permitindo que seja possível avaliar a extensão das
expectativas negativas a respeito do futuro imediato e remoto. Dentre o
total de itens, 9 deles, quando assinalados “errado” (E) e 11 como “certo”
(C), caracterizam a direção crítica. O escore total é o resultado das somas
dos itens individuais, variando de 0 a 20, podendo indicar desesperança:
mínima (0 - 3), leve (4 - 8), moderada (9 - 14) e grave (Superior a 14) (Anexo
H8).
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5.5.9 SCS Self Compassion Scale
É composta por 26 itens que visa mensurar como a pessoa se
comporta em relação a si mesmo, em situações difíceis (K. Neff, 2003).
As respostas estão numa escala Likert de 5 pontos, variando de 1 - quase
nunca até 5 - quase sempre. É apropriada para ser aplicada em pessoas
acima de 14 anos. Os itens contemplam 6 aspectos da compaixão: 1)
bondade; 2) autocrítica; 3) humanidade; 4) isolamento; 5) atenção plena
e 6) sobreidentificação. Esta escala se encontrava disponível apenas na
língua inglesa, e foi traduzida para o português para a utilização neste
projeto. Recentemente foi validada para a língua portuguesa (Costa,
Marôco, Pinto-Gouveia, Ferreira, & Castilho, 2015) (Anexo H9).
5.5.10 OAS Other as a Shamer Scale
Esta escala foi adaptada por Paul Gilbert (Goss, P., & S., 1994)
para medir a "vergonha externa". A escala tem 18 itens com respostas
numa escala Likert de 5 pontos, de acordo com a frequência de
avaliações sobre diversas situações e de "como os outros me julgam",
variando de 0 - Nunca até 4 - Quase sempre. Esta escala se encontra
disponível apenas na língua inglesa, e foi traduzida para o português para
a utilização neste projeto (Anexo H10).
5.5.11 FSCS Function of Self Critical
Esta escala foi desenvolvida por Paul Gilbert (Gilbert et al., 2004)
para medir as funções da autocrítica, o porque as pessoas pensam em
se autocriticar e se auto atacar. Análise fatorial sugere que há duas
funções bem diferentes em ser autocrítico: uma é tentar melhorar a si
mesmo e parar de cometer erros, e a outra envolve a expressão da raiva
e o desejo de machucar a si mesmo. É uma escala com 21 itens com
respostas numa escala Likert de 5 pontos, variando de 0 - Nada a ver
comigo até 4 - Tudo a ver comigo. Esta escala se encontra disponível
apenas na língua inglesa, e foi traduzida para o português para a
utilização neste projeto (Anexo H11).
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5.5.12 ATQ Automatic Thought Questionnaire
A finalidade do Questionário de Pensamentos Automáticos é medir
a frequência de pensamentos automáticos negativos (ATQ-N) associados
à depressão (Hollon & Kendall, 1980) é um questionário possui cinco
respostas que devem ser dadas para cada um dos itens: 1 - Nunca; 2 Às vezes; 3 - Moderadamente; 4 - Frequentemente e 5 - Todo o tempo.
Alguns anos depois do surgimento do ATQ-N, a frequência de
pensamentos automáticos positivos (ATQ-P) foram adicionados (Ingram
& Wisnicki, 1988) e foram mesclados os pensamentos positivos com os
negativos, resultando num questionário com 60 itens (ATQ-60) (Jolly &
Wiesner, 1996) (Anexo H12).
5.5.13 OQ45 Outcome Questionnaire
É um questionário com a finalidade de avaliar os resultados em
psicoterapia, isto é, o progresso do paciente durante a psicoterapia e, por
consequência, avaliar a eficiência da mesma. É breve, de fácil
compreensão e aplicação (Carvalho & Rocha, 2009). Composto por 45
itens, respondido em uma escala Likert, de 5 pontos, que varia entre
"nunca" e "quase sempre", que acessam três diferentes domínios: 1)
Sintomático - desconforto subjetivo (25 itens), 2) Interpessoal – ligados
aos relacionamentos interpessoais (11 itens) e 3) Papel social – ligado
ao desempenho de papel social (9 itens). Os escores possíveis variam
entre 0 e 180 pontos, onde os escores mais altos refletem sofrimento mais
severo, sendo considerado o total maior que 65 pontos indicação de
tratamento. É considerado melhora clínica a diminuição de 15 ou mais
pontos (Anexo H13).
5.5.14 Questionário dos Fatores Grupais
Foi desenvolvido por Yalom (Yalom, 2006) e contém 60 itens
divididos em 12 grupos, que são considerados os 12 fatores terapêuticos.
Numa lista com esses 60 itens (afirmações), o paciente assinalava em
cada um desses itens, de acordo com uma escala de 0 a 4 (considerando
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0 = menos útil e 4 = mais útil). o que melhor descrevia o benefício da
participação do grupo, em relação à sua melhora. O escore total é a soma
dos itens assinalados para cada um dos itens, somando no máximo 240
pontos, indicando que quanto mais elevado, mais benefícios o paciente
atribuiu ao grupo. Os 12 fatores terapêuticos se referem a um intervalo
desses 60 ítens: 1) altruísmo (itens 1 a 5); 2) coesão grupal (itens 6 a 10);
3) universalidade (itens 11 a 15); 4) aprendizagem interpessoal (itens 16
a 20); 5) aprendizagem intrapessoal (itens 21 a 25); 6) orientação (itens
26 a 30); 7) catarse (itens 31 a 35); 8) identificação (itens 36 a 40); 9)
redefinição familiar (itens 41 a 45); 10) autocompreensão (itens 46 a 50);
11) instilação de esperança (itens 51 a 55) e 12) fatores existenciais (itens
56 a 60) (Anexo H14).

5.6 Análise
5.6.1 Desfechos Primários
Foi utilizado como medida primária de eficácia o resultado da CAPS5 (Clinical Administered PTSD Scale – DSM5) com diminuição de 5 pontos
do escore total inicial na Avaliação-1 (T-1), apresentados na Avaliação-2
(T-2) ou na Avaliação-3 (T-3).
5.6.2 Desfechos Secundários
Foi utilizado como medida secundária os seguintes inventários, na
comparação da média do escore total inicial na Avaliação-1, com os
resultados após os grupos de terapia, na Avaliação-2 ou no seguimento na
Avaliação-3: Escala Davidson Trauma (DTS), Inventário Beck Depressão
(BDI), Inventário Beck Ansiedade (BAI), Escala Beck Desesperança (BHS),
Escala Autocompaixão (SCS), Escala Vergonha (OAS), Escala Autocrítica
(FSCS), Questionário de Pensamentos Automáticos Negativos (ATQ-N),
Questionário

de

Pensamentos

Automáticos

Questionário de resultados (OQ-45).

Positivos

(ATQ-P)

e
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5.6.3 Cálculo Amostral
Para o cálculo do tamanho amostral foi usado o escore total da
CAPS-5, a principal variável a ser avaliada. Assim, para um nível de
significância de 10%, poder de 80%, baseando os cálculos do tamanho
amostral

para

comparação

de

duas

médias

(http://sampsize.sourceforge.net/iface/s2.html) utilizando os dados de um
estudo clínico randomizado americano (Schneier et al., 2012) foi estimada
para este estudo, uma amostra de 32 pacientes em cada grupo.
5.6.4 Análise Estatística
A análise dos dados foi realizado usando SPSS (Versão 22.0; IBM).
Foram calculadas médias (M), desvio padrão (DP), frequências e
percentagens para descrever características sócio-demográficas da
amostra

para

os

grupos

controle

e

experimental,

comparando

estatisticamente estas medidas mediante o teste t para as variáveis
sociodemográficas numéricas e o teste chi-quadrado para as variáveis
categóricas. Realizou-se uma análise de variância de medidas repetidas
(ANOVAs) para examinar a influência do tempo, grupo e o efeito combinado
de tempo e grupo na variação dos sintomas de TEPT (escala CAPS-5 e
DTS),

depressão

(BDI),

ansiedade

(BAI),

desesperança

(BHS),

autocompaixão (SCS), autocrítica (FSCS), vergonha (OAS), pensamentos
automáticos positivos (ATQ-P), pensamentos automáticos negativos (ATQN) e questionário de resultado em psicoterapia (OQ-45). Foi calculada as
correlações de Spearman entre os sintomas do TEPT, e as escalas de
vergonha,

autocritica,

autocompaixão,

depressão,

ansiedade,

desesperança, pensamentos automáticos positivos e negativos, para cada
grupo e em cada um dos três tempos. Entre as escalas de autocompaixão
(6 subescalas) e os fatores grupais (12 fatores), a correlação de Spearman
foi estimada somente nos tempos 2 e 3 (essa escala foi aplicada somente
no T-2 e T-3). A significância de todos os testes foi considerado ao nível
0.05.
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6 RESULTADOS

Foram analisados 61 pacientes completadores, 30 pacientes no
grupo da Terapia de Apoio (TA-G) e 31 pacientes no grupo da Terapia
Focada na Compaixão (TFC-G). Dos 87 pacientes randomizados, houve a
desistência de 22 pacientes antes do início da terapia e, depois de iniciado
os grupos de terapia, do total de 65 pacientes, apenas 4 desistiram
(Anexo I).
Em relação à análise dos dados sociodemográficos, não houve
diferença significativa entre os grupos, portanto, estatisticamente os dois
grupos são homogêneos (Anexo J).
A idade média dos pacientes foi de 45 anos (TA-G = 41 e TFC-G =
43), sendo 47% da amostra com menos de 41 anos (13 pessoas na TA-G
e 16 pessoas na TFC-G). Houve a predominância do sexo feminino
(88,5%), com 27 mulheres em cada um dos grupos, e apenas três homens
na TA-G e quatro na TFC-G. Em relação ao estado civil, 47% de todos os
pacientes são solteiros (TA-G = 13 e TFC-G = 16), 15% são divorciados ou
separados, 5% são viúvos, 32% são casados ou vivendo em união estável
(10 pacientes de cada grupo) e tem, na média, apenas um filho. A renda
familiar é baixa para a maioria dessas pessoas, com quase 60% recebendo
menos de três salários mínimos, apesar de 65% delas terem nível
universitário ou pós-graduação. Apenas 18% dos participantes declararam
não ter nenhuma religião e a grande maioria é católica (39%) ou espírita
(21%).
A Tabela-1 mostra os resultados para a ANOVA de medidas
repetidas, para todas as escalas, em função dos tempos e dos grupos
(Grupo Controle, TA-G e Grupo Experimental, TFC-G) e a interação de
grupo com tempo. Em relação aos dois grupos, apenas uma diferença
estatística foi encontrada na escala de trauma CAPS-5, F(1,171) = 4,35, p
= 0,041. O grupo que apresentou a maior média nesta escala foi o grupo
da TA-G, com 42,02 comparado ao grupo da TFC-G, com 35,85.
Independentemente dos grupos em relação ao fator tempo, foi encontrada
a diferença significativa no nível 0,05 em todas as escalas.
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Em todas as escalas a média da pontuação diminuiu ao longo do
tempo, menos nas escalas de autocompaixão (SCS) e de pensamentos
automáticos positivos (ATQ-P), que aumentou (Anexo K1-K11).

Tabela 1–Resultados da análise das escalas de avaliação nos 2 grupos,
nos 3 tempos.

Após os resultados da Tabela 1, foi feito a correlação entre essas
escalas, para os 3 tempos, para o grupo total de pacientes (Anexo L), para
o grupo da TA-G (Anexo M) e para o grupo da TFC-G (Anexo N) e há
correlações altamente significativas na maioria das escalas, nos dois
grupos, nos 3 tempos.
Os resultados para a ANOVA de

medidas repetidas para as

subescalas da escala de autocompaixão (SCS), da escala de TEPT
(CAPS-5) e da escala de resultados em psicoterapia (OQ-45) em três
tempos diferentes (T-1 antes, T-2 depois da terapia e T-3 no seguimento)
e em função dos dois grupos (TA-G e TFC-G). Somente encontrou-se
diferença estatística entre grupos nas escalas parciais do CAPS-5, critérios
B, C e E, sendo que as pontuações médias são todas menores no grupo
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da TFC-G. Em relação à interação entre tempo e grupos, apenas a
diferença estatística foi encontrada na CAPS-5, critério C e na escala OQ45, subescala 3-Papel social (Anexo O).
Na correlação de Spearman (Anexo P) entre as escalas parciais dos
resultados de autocompaixão (SCS), trauma (CAPS-5) e resultados em
psicoterapia (OQ-45), em cada uma das três vezes que as medições foram
feitas, para os dois grupos (TA-G e TFC-G). A parte inferior da tabela em
cada tempo contém as correlações para o grupo da TA-G e a parte superior
contém as correlações para o grupo da TFC-G. Entre outros resultados
importantes, podemos comprovar que na TFC-G, na escala OQ-45, na
subescala 3-papel social, não foram encontradas relações significativas no
T-1, enquanto na TA-G correlaciona-se significativa e positivamente com a
escala de autocompaixão, na subescala de isolamento. No T-2 as relações
mais significativas são apresentadas no grupo da TA-G, mas todas elas
desaparecem no T-3; para o grupo da TFC-G verifica-se que há um
aumento nos critérios B e D da escala CAPS-5, e na escala da
autocompaixão na subescala de sobreidentificação, e há diminuição nas
subescalas de bondade e atenção plena.
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7 DISCUSSÃO

Os resultados apresentados até agora comprovam a eficácia da
Terapia Focada na Compaixão em grupo no tratamento de pacientes com
TEPT.
Em relação à Hipótese 1, houve a confirmação de que a diminuição
do TEPT está correlacionada à diminuição da depressão, ansiedade,
desesperança, e na redução dos pensamentos automáticos negativos e no
aumento dos pensamentos automáticos positivos. Na Hipótese 2, também
houve

a

confirmação,

pois

o

aumento da

autocompaixão

está

correlacionado com a diminuição da vergonha, autocrítica, desesperança e
dos pensamentos automáticos negativos e no aumento dos pensamentos
automáticos positivos.
No grupo geral, com 61 pacientes, há uma elevada correlação
estatística entre as escalas de trauma (CAPS-5), trauma (DTS), depressão
(BDI), ansiedade (BAI), desesperança (BHS), autocompaixão (SCS),
autocrítica (FSCS), vergonha (OAS), pensamentos automáticos negativos
(ATQ-N), pensamento automáticos positivos (ATQ-P) e nos resultados em
psicoterapia (OQ-45) quando analisados nos três tempos, T-1, T-2 e T-3.
A exceção foi apenas no T-1, na correlação entre FSCS versus CAPS-5 e
ATQ-P, que não houve correlação estatisticamente significativa. Nos
tempos T-2 e T-3 houve correlação estatisticamente significativa em todas
essas escalas.
No grupo controle, que recebeu a Terapia de Apoio, TA-G, com 30
pacientes, há uma elevada correlação estatística entre todas as escalas
mencionadas acima, quando analisados nos três tempos. A exceção foi
apenas no T-1, na correlação entre a escala FSCS versus CAPS-5, DTS,
BAI e ATQ-P, onde não houve correlação estatisticamente significativa.
Já no T-2 esta correlação se apresenta apenas na relação entre a escala
FSCS versus DTS, BDI, BHS, SCS e ATQ-P, e são todas mantidas no T-3.
No grupo experimental, que recebeu a Terapia Focada na Compaixão,
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TFC-G, com 31 pacientes, há uma elevada correlação estatística entre
todas as escalas mencionadas acima, quando analisados nos três tempos.
A exceção foi apenas no T-1, na correlação entre as escalas: SCS versus
DTS, BAI e OQ-45; na FSCS versus CAPS-5 e DTS; na OAS versus
CAPS-5, onde

não

houve

nenhuma correlação

estatisticamente

significativa. Já no T-2 não houve significância estatística apenas na
correlação entre a escala FSCS versus ATQ-N e ATQ-P. No T-3 todas as
escalas estavam significativamente correlacionadas.
Em relação à Hipótese 3, não houve correlação estatisticamente
significativa em relação ao aumento da autocompaixão (SCS) com o
aumento da coesão grupal (fatores grupais). Ao contrário, as correlações
mais significativas foram apresentadas no T-2, no grupo controle, da TAG, mas todas elas desapareceram no T-3. Já no grupo experimental, da
TFC-G, verificou-se uma variação na escala da autocompaixão, com
aumento na subescala de sobreidentificação e diminuição nas subescalas
de bondade e atenção plena, sendo que nenhuma delas estava
correlacionada a nenhum dos doze fatores grupais. Portanto, esta
hipótese não foi confirmada.
A partir da não confirmação da Hipótese 3, podemos inferir que os
pacientes da TFC-G se tornaram mais autônomos e independentes do
que os pacientes da TA-G, pois aprenderam as habilidades de
compaixão, possibilitando que eles se tornassem mais responsáveis
pelos seus pensamentos e comportamentos. No entanto, o aumento na
sobreidentificação, que é considerada um aspecto negativo na escala
SCS, e a diminuição da bondade e atenção plena, que são considerados
aspectos positivos nesta mesma escala, nos leva a um outro nível de
reflexão. Talvez a consideração de aspectos opostos e antagônicos,
numa mesma escala, como esta de autocompaixão, seja um tema de
estudos futuros, considerando a necessidade de uma urgente mudança
de paradigma.
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8 CONCLUSÃO

A significativa melhora dos pacientes, nos dois grupos desta
pesquisa, comprovou em apenas 8 semanas, a importância da terapia em
grupo no tratamento do TEPT, pois os pacientes foram beneficiados pelos
dois modelos de terapia de forma estatisticamente equivalente.
A Terapia Focada na Compaixão, em grupo, foi mais eficaz do que
a Terapia de Apoio, considerando em especial, a significativa melhora logo
ao término da terapia, a manutenção desses ganhos e a contínua melhora
nos três meses do seguimento.
A redução de 30 pontos, na média da escala de trauma CAPS-5,
logo após o término da terapia, somente no grupo da Terapia Focada na
Compaixão, é uma evidência robusta de que este modelo de terapia focado
na compaixão, vergonha, culpa e autocrítica, é um tratamento breve,
seguro e eficaz. Além do mais, é baseado em um protocolo simples e de
baixo custo, e portanto de fácil aplicação na clínica psicológica e
psiquiátrica.
Com certeza, esta terapia inovadora, focada no treino das
habilidades de compaixão, é uma esperançosa opção para as pessoas que
vivenciaram eventos traumáticos e sofrem sem conhecer o seu diagnóstico
e a possibilidade de receber um tratamento breve, que seja eficaz e
duradouro.
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