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PSICOTERAPIA BREVE  
 

A intervenção psicológica no hospital precisa ser pontual, localizada no tempo de 
internamento e no espaço do hospital, evitando sempre deixar demandas abertas, uma 
vez que não se sabe o tempo de permanência do paciente no internamento, seja sua saída 
por motivo de alta, transferência ou morte.  

Diante disso, os princípios da psicoterapia breve são adequados ao contexto hospitalar 
devido aos seus resultados mais rápidos e sua abordagem focal. Esta modalidade de 
intervenção terapêutica possui a função catalisar as reações internas e orientar para a 
realidade da vida e para a adequação do indivíduo a sua identidade própria. 

Um dose de história 

A Psicoterapia Breve surgiu da tentativa de Ferenczi & Rank de encurtar o tempo de 
duração dos tratamentos psicanalíticos. Essa modalidade de intervenção terapêutica tem 
como base fundamental os conceitos psicodinâmicos advindos da teoria da 
personalidade, de Freud. Esses dois autores, em colaboração, introduziram diversos 
conceito elementares: 

• Importância do nível de motivação do paciente;  
 

• Importância de fixar uma data para o término do tratamento, a fim de criar a 
possibilidade de trabalhar questões ligadas à separação; 

 

• Importância dos fatos da vida atual em 
relação aos da infância do paciente.  

 

Atualmente, a Psicoterapia Breve pode ser 
dividida em dois grandes grupos: abordagem 
cognitiva e comportamental, as quais são 
originadas das teorias de aprendizagem de 
Skinner e Thorndike, denominadas 
Psicoterapias Breves 
Cognitivo/Comportamental, e Abordagem 
psicodinâmica, com origem nos primeiros 
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atendimentos psicanalíticos do início do século XX, as chamadas Psicoterapias Breves 
Psicodinâmicas. Portanto, seu vértice maior é a Psicanálise e baseia-se nos pressupostos da 
associação livre por meio do estabelecimento de transferência, utilizando-se ainda da 
interpretação e neutralidade. Tem a duração, geralmente de, no máximo, um ano. 

Parâmetros e critérios 

A Psicoterapia Breve se estrutura a partir de parâmetros específicos, como a “iniciativa 
pessoal do terapeuta, individualização, planejamento, focalização e flexibilidade”, dentre 
os quais a focalização consiste na sua condição essencial de eficácia. No entanto, vale 
ressaltar os critérios de indicação para esse modelo de intervenção, em que se deve 
considerar não somente os critérios clínicos, mas também as hipóteses psicodinâmicas 
formuladas pelo terapeuta nos primeiros atendimentos. Dessa forma, caberá ao terapeuta 
avaliar:  

• Início recente dos transtornos: a Psicoterapia Breve é mais efetiva com pacientes cujos 
os sintomas tenham se manifestado recentemente, ou episódios agudos dentro de um 
transtorno crônico. 
 

• Capacidade egóica do paciente: consiste na capacidade do paciente de tolerar a 
ansiedade e a tensão utilizando de mecanismos de defesa saudáveis, bem como na sua 
capacidade de reflexão e subjetivação. 

 

• Motivação para o tratamento: como descrito por Santos (2004), é preciso que "o 
paciente não defenda sua enfermidade como parte narcisicamente valorizada de sua 
personalidade; que não prefira a enfermidade a mudança". 
 

• Fatores do terapeuta: refere-se a capacidade técnica do terapeuta, bem como a sua 
saúde mental, isto e, "sua capacidade de empatia e não de identificação ou 
contratransferência exacerbada em relação ao paciente". 
 

• Contraindicações: como quadros de psicoses, drogadição, tentativas potencialmente 
eficientes de suicídio, personalidades psicopáticas, obsessões graves, debilidades 
egóicas, escassa motivação para o tratamento, etc. 
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Dentre os critérios acima, destaca-se a importância da existência de um bom potencial de 
recursos egóicos do paciente, pois espera- se que ele possa usufruir da crise vivenciada 
posteriormente. 
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