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O objetivo desse curso é oferecer um conjunto de informações teóricas e especificidades 
do atendimento psicoterápico de casais com enfoque analítico-comportamental. Serão 
destacados alguns dos tópicos relevantes que devem ser considerados no atendimento: 
a escolha de parceiros, o namoro, o casamento e os principais padrões de 
relacionamento que levam ao desenvolvimento de problemas de um casal. Serão 
abordados vários aspectos referentes às dificuldades de comunicação presentes nos 
relacionamentos de parceiros. Serão enfocados também os seguintes pontos: como 
avaliar as queixas dos parceiros e formular um plano de atendimento que contemple as 
necessidades inerentes a alguns tipos particulares de casos. Serão discutidas 
especificidades do atendimento de parceiros que apresentam dificuldades relacionadas 
à(s): diferenças étnicas-culturais relevantes, transtornos psiquiátricos e 
comportamentais, parcerias homoafetivas, violência, infidelidade, processo de 



separação e recasamento, dentre outras duplas de parceiros que requerem atenção e 
considerações específicas. Serão discutidos diferentes pontos essenciais que enfatizam 
que cada casal deve ser analisado como único, com sua própria história de 
relacionamento, requerendo que as estratégias para seu atendimento sejam elaboradas 
a partir de micro e macro análises funcionais específicas. Serão apresentados alguns 
casos clínicos. 

Curso modular gravado (duração 4 horas – 2 horas cada módulo) 
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