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 2Obiectivele prezentării

• Prezentarea noilor abordări multimodale și integrative din domeniul 
psihoterapiei cognitiv-comportamentale (CBT) în tratamentul psihozelor și a 
schizofreniei.

• Aplicații practice inovative ale CBT în cazul pacienților ce prezintă patologie 
psihiatrică atipică.

• Exemplificare printr-o prezentare de caz.
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Dilema diagnosticului în psihiatrie

Intervenții psihologice 
bazate pe protocol 

(similare cu protocoalele 
din medicină)???

Intervenții transdiagnostice 
(bazate pe procesele cognitive, 

reglare emoțională și schimbarea 
comportamentelor 
dezadaptative)???

Boală, tulburare sau tulburări emoționale???
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Eficiența abordărilor CBT în Psihoze și Schizofrenie
Descrierea modelului 

terapeutic
Eficacitate clinică

dovedită
Numarul de ședințe Durata intervențiilor Rezultatele în plan clinic

Metacognitve
training (MT)

16 8 săptămâni +

Scăderea nivelului de distres 
datorită delirului,
înbunătățirea funcțiilor 
memoriei, scăderea 
distorsiunilor (Moritz, 
Lysaker, 2018).

Cognitive
Behavioral Therapy 
for Psychosis (CBTp)

16+                          6 luni – 1 an

Reduce intensitatea ideației
delirante, a halucinaților, etc., 
și a  psihopatologiei generale. 
Efectul se menține în timp 
(Lincoln, et al, 2012).

Recovery Oriented 
Cognitive Therapy 

(CT-R)
20+ 6 luni – 1 an 

Idem ca CBTp + modificări 
comportamentale adaptative 
bazate pe motivația 
pacientului (Grant, 
Bredemeier, Beck, 2017). 

Acceptance and 
Commitment 
Therapy (ACT)

6+ 4 luni – 8 luni

Reducerea distresul asociat
experiențelor psihotice, 
creșterea funcționalitatea și
calității vieții acestor pacienți
(Reininghaus, U., Klippel, A., 
Steinhart, H. et al. , 2019)
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Intervențiile CBT ,,clasice”

Evaluarea clinică Conceptualizarea

Faza 1 Faza 2

Intervențiile 
cognitive și 

comportamentale

Faza 3

Menținerea 
progresului și 

prevenirea 
recăderilor

Faza 4
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Intervențiile CBT transdiagnostice

Conceptualizare 
transdiagnostică 

(Hayes, 2016) 

Evaluarea proceselor 
implicate în 

psihopatologie 

Evaluarea proceselor

Mindfulness

Încurajarea si ajutarea 
pacientului în a 

constientiza importanta 
trăirii momentului 

prezent

Conectarea cu ,,aici și 
acum”

Acțiune și angajament

Scopul tuturor acestor 
interventii este 
reprezentată de 

modificările 
comportamentale de 

durată

Modificări comportamentale

Reglare emoțională

Atentie sporită acordată 
proceselor emoționale 

implicate 

Concentrarea pe emoții



Tehnici de intervenție specifice
___________________________
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• Aplicarea unor protocoale standard ale CBT face ca intervenția 
psihologică să fie extrem de dificilă în cazul unor tulburări 
psihopatologice complexe (Hofmann, Hayes, 2019).

• Psihoterapia Cognitivă Orientată spre Recuperare (CT-R) 
repezintă o intervenție psihologică eficientă în cazurile de 
psihoză sau schizofrenie (Beck, Grant, Inverso, Brinen & 
Perivoliotis, 2020).

• Diferența dintre abordarea lui Beck și celelalte tipuri de 
orientări/protocoale din CBT, este că prima se bazează atât pe 
intervențiile standard/clasice, plus alte intervenții specifice altor 
orientări. (Grant, Bredemeier, Beck, 2017).  
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Procesele psihologice care apar în psihopatologia 
psihotică

Gândurile automate negative

Supresia gândului

Distorsiunile cognitive

Rigiditatea cognitivă

Izolarea socială
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Intervențiile CBT multimodale și integrative în tulburările 
psihotice

• Dezbaterea gândurile automate negative și – Dezbaterea gândurilor, 
scăderea nivelului de supresie a gândului.

• Fuziunea cognitive - decentrarea de pe gânduri (cognitive defusion).

• Halucinații și/sau delir – Intervenții metacognitive 

• Managementul furiei – Acceptare

• Modificarea comportamentelor disfuncționale – Identificarea aspiraților și 
a valorilor, plan de acțiune în raport cu motivația pacientului.
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Fuziunea cognitivă Dezbaterea gândurilor
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Intervențiile metacognitive
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Creșterea gradului de implicare în activități sociale



Studiu de caz
___________________________



P
A

G
E

 1
7

• În cadrul primului episoad psihotic se remarcă apariția supresiei gândului ca un puternic
bias de tip cognitiv. 

• Procesul cognitiv de supresie a gândului este corelat cu intensitatea gândurilor negative 
automate.

• În cazul psihozelor primare acest fenomen apare mult mai frecvent și este mai amplificat, 
decât în cazul psihozelor induse de medicație/substanțe (Popa, et al., 2021). 
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Prezentare de caz
Date anamnestico-clinice

• Nume: Codrin

• Varsta: 37 ani

• Sex: masculin

• Studii: superioare

• Statut marital: căsătorit

• Are doi copii minori.
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Date analitice de macro-nivel

• Pacientul provine dintr-o familie biparentală, ambii părinți fiind intelectuali.

• Mai are încă un frate. 

• Încă din copilărie relația cu părinții este descrisă ca fiind relativ apropiată față de mama 
sa și distantă și rece cu tatăl său. 

• Are relații bune cu fratele său, un cerc de prieteni pe care și l-a format încă din copilărie 
și adolescență, precum și o integrare socială în raport cu norma. 

• Pe parcursul anilor de studiu, obține rezultate foarte bune în plan școlar/academic, 
pacientul putând fi caracterizat ca având o inteligență peste nivelul mediu. 
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Date anamnestico-clinice (1)

• Pacientul afirmă că problemele sale au început în urmă cu un an, înainte de începerea 
psihoterapiei.

• Pacientul relatează astfel că problemele sale psihologice au debutat cu următoarele 
procese/simptome:

• Nivel cognitiv:  gânduri automate de neajutorare, inutilitate și lipsă de valoare;

• Nivel subiectiv-emoțional: sentiment de tristețe, devalorizare, autoculpabilizare.

• Nivel fiziologic: sentiment de oboseală cronică, anhedonie, hipersomnolență, senzație 
de nod în gât permanent, inapetență.

• Nivel comportamental: implicare excesivă în muncă, de multe ori și câte 14 ore pe zi.
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Date anamnestico-clinice (2)

• Pe fondul proceselor/simptomelor descrise mai sus, începe să devină din ce în ce mai 
preocupat de aspecte de natură religioasă/mistică.

• Începe să caute pe diferite site-uri informatii care, după cum afirmă pacientul: ,,țin de 
bine și de rău, de lupta dintre bine și rău”, fiind din ce în ce mai preocupat de aceste
idei.

• La scurt timp începe să devină din ce în ce mai distras, apatic, detașat și nu se mai 
îngrijește aproape deloc de igiena personală și vestimentară.

• Pe acest fond încep să apară idei delirante cu caracter mistic, pacientul afirmând: ,,sunt 
responsabil de apărarea binelui în lume, sunt în luptă cu forțele răului”, acest delir
mistic fiind însoțit de un nivel extrem de ridicat de furie și anxietate.
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Date anamnestico-clinice (3)

• La scurt timp după instalarea ideației delirante, pacientul începe să audă voci 
care-i spun: ,,trebuie să-ți aperi familia și pe toți oameni din lume, răului absolut 
vrea să să vă omoare pe toți”.

• În acest context, începe să devină agitat psiho-motor și agresiv cu cei din jur, 
motiv pentru care tatăl său (chemat de către soția pacientului) sună la ambulanță.

• În acel moment pacientul devine extrem de agresiv atât verbal cât și fizic cu toți 
cei aflați în acel moment în locuință, afirmând că: ,,credeam că sunt toți niște 
entități negative care vor să-mi omoare familia”.

• Este imobilizat cu greu de către polițiști și transportant la clinica de psihiatrie.
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Factori precipitanți

1. Factorii înnăscuți: Pacientul mai are în familie istoric de psihoză, dar aceste tulburări 
au apărut la rude de gradul II și III. 

2. Factorii declanșatori: Evenimente de viață negative constând în suprasolicitare 
psihică într-un serviciu încărcat de responsabilitate. 

3. Factori de menținere și agravare: conflicte juridice legate de serviciu (procese civile 
și unul penal), o relație maritală neatisfăcătoare.
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Evaluare psihologică clinică

• Interviul Clinic Structurat SCID-5-CV – relevă tulburare psihotică scurtă (acută) în 
comorbiditate cu un Episod Depresiv Major. 

• Interviul Clinic Structurat SCID-5-PD – relevă o tulburare de personalitate fără altă 
specificație.

• Inventarul de Depresie Beck (BDI) – 39 puncte, ceea ce relevă episod depresiv de 
intensitate ridicată. 

• Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ) – 40 de puncte, relevă un nivel extrem de 
ridicat al fuziunii gândurilor.
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Diagnosticul ateoretic după DSM-5

Diagnosticul principal: Tulburare psihotică scurtă.

Diagnostic secundar: Episod Depresiv Major.

Co-ocurență: Tulburare de personalitate fără altă specificație.



REACȚIE
Caută dovezi pentru a-și confirma/infirma 

gândurile. 

EVENIMENT 
Nu poate sa inteleaga ce este real și ce nu.

GÂNDURI  AUTOMATE
Sunt nebun o să ajung închis din nou în spital.

Nu sunt nebun, poate este chiar adevărat ce gândesc/aud.

EMOȚII
Tristețe, furie, anxietate.

COMPORTAMENT
Nu are încredere în ceilalți, stare de 

hipervigilență, suspiciozitate ridicată.

REACȚII FIZIOLOGICE
Tahicadie, încordare musculară, reacții 

vegetative.

Conceptualizare după modelul cognitiv a lui Beck, 2020.
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Planul de tratament

• Dezbaterea gândurilor automate negative.

• Restructurări cognitive.

• Difuziunea cognitivă.

• Recadrarea

• Perspectivă flexibilă

• Compasiune și auto-compasiune

• Stabilirea flexibilă a obiectivelor, rezolvării de probleme, a planificării și strategiilor
comportamentale (Harris, 2019).
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Obiectivele terapeutice

• Scăderea nivelului de anxietate și furie
• Interacționarea eficientă cu familia 
• Reluarea activităților cotidiene
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Dezbaterea gândurilor automate negative.

• Se va face prin folosirea întrebărilor socratice.

• În cea mai mare parte se pleacă de la emoție spre comportament, iar doar apoi se 
evaluează gândul automat.

• Plecând de la gândul automat se evaluează apoi credințele centrale, asumpțile și
strategiile comportamentale. 

• Ordinea este inversă decât în cazul altor tulburări din spectrul psihopatologic.

• Pacientul trebuie să considere aceste credințe ca fiind un pattern de gândire
dezadaptativ.
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Difuziunea cognitivă (cognitive difusion) – metacogniții

• Produce un grad ridicat de anxietate și disconfort emoțional deoarece
pacientul interpretrează acest lucru ca: 

• Dacă am acest gând...... înseamnă că este pe cale să se întâmple acel lucru
rău la care m-am gândit; 

• Dacă voce îmi spune că....... înseamnă că se va întâmpla negreșit lucrul
negativ pe care l-am auzit.
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Intervenții comportamentale

• Antecedentele, barierele externe și impactul acestora asupra pacientului.

• Identificarea și evaluarea mecanismelor de evitare comportamentală.

• Identificarea acțiunilor inoperante.

• Stabilirea valorilor și a obiectivelor.

• Implementarea planului de acțiune (Beck, 2011a; 2021b; Hayes, et al., 2016).



Compasiune și auto-compasiune
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Modalități de progres

• Obiectivele terapeutice au fost atinse după cum urmează:

• Obiectivul numărul 1, care urmărea reluarea activităților cotidiene a fost atins în
proporţie de 90 %. 

• Obiectivul numărul 2, care urmărea interacționarea eficientă cu familia a fost
atins în proporție de 80 %. 

• Obiectivul numărul 3, legat de reluarea activităților cotidiene este atins în prezent
în proporție de 100 %.

• Evaluarea legată de îndeplinirea obiectivelor s-a făcut în baza feedback-ului oferit
de către pacient.
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Concluzii

• Creativitatea și capacitatea de abstractizare a terapeutului reprezină un aspect 
extrem de important în cadrul acestui protocol psihoterapeutic.

• Intervențiile CBT multimodale și integrative reprezintă o abordare terapeutică
eficientă, cu rol atât în prevenție/reziliență cât și în tratarea acestor tulburări
psihiatrice.

• Pentru pacienți care prezintă patologie psihiatrică atipică este nevoie de o 
personalizare a intervenților terapeutice, abordarea acestor cazuri într-o echipă 
multidisciplinară, și elaborarea unui plan de tratament adaptabil și flexibil.
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Vă mulțumesc!
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