
5ª feira - 02/07/2020 - 20h

Pablo Kurlander Edson Eckel

DUPLA 

TRANSMISSÃO!

O uso de CELULAR 

e outras 

tecnologias 

na CT
A utilização de celulares e outros meios de comunicação, como redes sociais, dentro das Comunidades
Terapêuticas, tem sido implantado gradativamente com grande impacto e sucesso. Isso tem contribuído com
maiores taxas de adesão e, neste momento de pandemia, tem sido uma solução para o isolamento social.

Para aprofundar este tema Pablo Kurlander dialogará com os Psicólogos Edson Eckel
e Danilo Mazzoni, que partilharão suas experiências nesta área.

#fique em casa conosco

Danilo Mazzoni

LIVE #12



CRENÇAS DISFUNCIONAIS

SOBRE SI MESMO

SOBRE OS OUTROS

SOBRE O MUNDO



CRENÇAS DISFUNCIONAIS



CRENÇAS DISFUNCIONAIS



CRENÇAS DISFUNCIONAIS

Serra (2013)

Crenças associadas a esquemas disfuncionais são 
irracionais e violam a lógica. 

São supergeneralizadas, aplicando-se 

indiscriminadamente a diferentes situações. 

Crenças disfuncionais são absolutas, extremas e 
resistentes à desconfirmação. 

Muitas são culturalmente reforçadas.



CRENÇAS DISFUNCIONAIS

CONTROLE TOTAL

Não pode 

fazer sua 

vontade

Se deixar 

solto dá 

problema

Todo adicto 

é 

manipulador



USO DO CELULAR

Riscos Vantagens



USO DO CELULAR – COVID-19

• Substitui visitas familiares, 
diminuindo o risco de contaminação.

Comunicação 
com a família

• Diminui a desmotivação e a 
sensação de isolamento.Adesão

• Cursos

• CapacitaçõesMotivação

• Acesso a atendimento on line.

• Interação com a equipe.Tratamento



5ª feira - 09/07/2020 - 20h

Ricardo Valente Pablo Kurlander

DUPLA 

TRANSMISSÃO!

Dependência 

química e 

Sexualidade

A Sexualidade é um tema repleto de tabus e preconceitos, assim como também a dependência
química. Combinados formam uma grande lacuna cheia de moralismos e crenças que em nada contribui com o
tratamento do dependente químico.

Para desmistificar este tema Ricardo Valente e Pablo Kurlander dialogarão com a Dra.
Alessandra Dihel, Psiquiatra, Doutora pela UNIFESP. Especialista em Dependência Química e
Sexualidade. Vice-Presidente da ABEAD, autora do livro Dependência Química e Sexualidade.

#fique em casa conosco

Alessandra Diehl

LIVE #13


