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A mesma energia que ilumina...A mesma energia que ilumina...
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... pode levar ... pode levar ààs trevass trevas

Panorama geral da apresentaPanorama geral da apresentaççãoão

�� Terapia Cognitiva Terapia Cognitiva ““TradicionalTradicional”” x x 
Terapia do esquemaTerapia do esquema

�� IndicaIndicaçções da Terapia do Esquemaões da Terapia do Esquema

�� Sobre a popularidade da Terapia do Sobre a popularidade da Terapia do 
EsquemaEsquema

�� ConsideraConsideraçções finaisões finais
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As As ““gerageraççõesões”” da TCCda TCC

“1a Geração” “2a Geração”

Aaron Beck Jeffrey Young
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NNííveis cognitivosveis cognitivos

Pensamentos 

Automáticos

Crenças 

Intermediárias

Crenças 

Centrais

Pensamentos 

Automáticos

11aa GeraGeraçção: ão: ““de cima para baixode cima para baixo””

Intervenção
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Crenças 

Intermediárias

Intervenção

11aa GeraGeraçção: ão: ““de cima para baixode cima para baixo””

Crenças 

Centrais
Intervenção

11aa GeraGeraçção: ão: ““de cima para baixode cima para baixo””
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Esquemas 

Primitivos 

Desadaptativos

Intervenção

22aa GeraGeraçção: ão: ““de baixo para cimade baixo para cima””

22aa GeraGeraçção: evoluão: evoluçção ou revoluão ou revoluçção?ão?

�� Importância das estruturas nuclearesImportância das estruturas nucleares

“Os teóricos da terapia cognitiva compartilham com os 
psicanalistas o conceito de que usualmente é mais produtivo 
identificar e modificar os problemas ‘nucleares’ no tratamento 
dos transtornos da personalidade” (Beck & Freeman, 1990, p. 4)
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22aa GeraGeraçção: evoluão: evoluçção ou revoluão ou revoluçção?ão?

�� Importância das estruturas nuclearesImportância das estruturas nucleares

�� RelaRelaçção terapêutica como recurso de avaliaão terapêutica como recurso de avaliaççãoão

“Estas reações ao terapeuta abrem janelas para o mundo 
privado do paciente” (Beck & Freeman, 1990, p. 49)

22aa GeraGeraçção: evoluão: evoluçção ou revoluão ou revoluçção?ão?

�� Importância das estruturas nuclearesImportância das estruturas nucleares

�� RelaRelaçção terapêutica como recurso de avaliaão terapêutica como recurso de avaliaççãoão

�� RelaRelaçção terapêutica como veão terapêutica como veíículo de mudanculo de mudanççaa

“Muito do papel do terapeuta consiste em recorrer às suas 
próprias experiências de vida e sabedoria para propor 
soluções possíveis aos problemas” (Beck & Freeman, 1990, p. 50)
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22aa GeraGeraçção: evoluão: evoluçção ou revoluão ou revoluçção?ão?

�� Importância das estruturas nuclearesImportância das estruturas nucleares

�� RelaRelaçção terapêutica como recurso de avaliaão terapêutica como recurso de avaliaççãoão

�� RelaRelaçção terapêutica como veão terapêutica como veíículo de mudanculo de mudanççaa

�� IdentificaIdentificaçção e abordagem da nãoão e abordagem da não--cooperacooperaççãoão

“O paciente do eixo II, em virtude da natureza e da 
cronicidade do transtorno, pode estar mais propenso a não 
cooperar e não aderir  do que o paciente de eixo I”

“A capacidade de conceitualizar as várias causas pode servir 
para mitigar a não-cooperação terapêutica (Beck & Freeman, 1990, p. 50)

22aa GeraGeraçção: evoluão: evoluçção ou revoluão ou revoluçção?ão?

�� Importância das estruturas nuclearesImportância das estruturas nucleares

�� RelaRelaçção terapêutica como recurso de avaliaão terapêutica como recurso de avaliaççãoão

�� RelaRelaçção terapêutica como veão terapêutica como veíículo de mudanculo de mudanççaa

�� IdentificaIdentificaçção e abordagem da nãoão e abordagem da não--cooperacooperaççãoão

�� DedicaDedicaçção ão àà discussão de experiências infantisdiscussão de experiências infantis

“O uso de material da infância não é crucial para tratar a 
fase aguda da depressão ou ansiedade, mas é importante 
nos crônicos transtornos da personalidade” (Beck et al, 1979, p. 91)
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Antes de pensar na Terapia do Esquema...Antes de pensar na Terapia do Esquema...

�� O terapeuta possui o devido treinamento e O terapeuta possui o devido treinamento e 
habilidades necesshabilidades necessáárias?rias?
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Antes de pensar na Terapia do Esquema...Antes de pensar na Terapia do Esquema...

�� O terapeuta possui o devido treinamento e O terapeuta possui o devido treinamento e 
habilidades necesshabilidades necessáárias?rias?

�� O paciente O paciente éé capaz de questionar e responder capaz de questionar e responder 
adaptativamenteadaptativamente aos naos nííveis cognitivos mais veis cognitivos mais 
superficiais?superficiais?

Sintoma 4

ESQUEMA

Sintoma 2Sintoma 1

Sintoma 3

Esquemas x SintomasEsquemas x Sintomas
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Sintoma 4

ESQUEMA

Sintoma 2Sintoma 1

Sintoma 3

Esquemas x SintomasEsquemas x Sintomas

Pensamento 

Automático

Pensam
ento 

Autom
ático

Pensamento 

Automático

Pensam
ento 

Autom
ático

Antes de pensar na Terapia do Esquema...Antes de pensar na Terapia do Esquema...

�� O terapeuta possui o devido treinamento e O terapeuta possui o devido treinamento e 
habilidades necesshabilidades necessáárias?rias?

�� O paciente O paciente éé capaz de questionar e responder capaz de questionar e responder 
adaptativamenteadaptativamente aos naos nííveis cognitivos mais veis cognitivos mais 
superficiais?superficiais?

�� O problema atual O problema atual éé uma consequma conseqüüência direta do ência direta do 
esquema?esquema?
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Problema Problema 

AtualAtual

Estressores

ambientais

Crenças recentes

Esquemas 

Primitivos 

Desadaptativos

Problemas atuais x esquemasProblemas atuais x esquemas

Antes de pensar na Terapia do Esquema...Antes de pensar na Terapia do Esquema...

�� O terapeuta possui o devido treinamento e O terapeuta possui o devido treinamento e 
habilidades necesshabilidades necessáárias?rias?

�� O paciente O paciente éé capaz de questionar e responder capaz de questionar e responder 
adaptativamenteadaptativamente aos naos nííveis cognitivos mais veis cognitivos mais 
superficiais?superficiais?

�� O problema atual O problema atual éé uma consequma conseqüüência direta do ência direta do 
esquema?esquema?

�� Qual a extensão do impacto do esquema na vida do Qual a extensão do impacto do esquema na vida do 
paciente?paciente?
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Quantidade de situações ativadoras

Extensão do impacto do esquema Extensão do impacto do esquema –– LIMIAR LIMIAR 
DE ATIVADE ATIVAÇÇÃOÃO

� Limiar de ativação

� Situações ativadoras

� Disfuncionalidade

Extensão do impacto do esquema Extensão do impacto do esquema –– LIMIAR LIMIAR 
DE ATIVADE ATIVAÇÇÃOÃO

� Limiar de ativação

� Situações ativadoras

� Disfuncionalidade

Quantidade de situações não ativadoras
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Antes de pensar na Terapia do Esquema...Antes de pensar na Terapia do Esquema...
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�� O problema atual O problema atual éé uma consequma conseqüüência direta do ência direta do 
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�� Qual a extensão do impacto do esquema na vida do Qual a extensão do impacto do esquema na vida do 
paciente?paciente?

�� O contexto da terapia O contexto da terapia éé apropriado para a apropriado para a 
abordagem focada em esquemas?abordagem focada em esquemas?
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Por que a crescente popularidade da Por que a crescente popularidade da 
Terapia do Esquema?Terapia do Esquema?

�� A 1A 1aa gerageraçção parece trivial perto do excitante ão parece trivial perto do excitante 
processo de desenterrar esquemas de longa dataprocesso de desenterrar esquemas de longa data

É claro que estou me sentido desconfortável. 
Eu não sou autorizado a subir no sofá”

Por que a crescente popularidade da Por que a crescente popularidade da 
Terapia do Esquema?Terapia do Esquema?

�� A 1A 1aa gerageraçção parece trivial perto do excitante ão parece trivial perto do excitante 
processo de desenterrar esquemas de longa dataprocesso de desenterrar esquemas de longa data

�� Sentimento de poder quando se consegue chegar Sentimento de poder quando se consegue chegar 
ao esquema de maneira rao esquema de maneira ráápida e incisivapida e incisiva
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ao esquema de maneira rao esquema de maneira ráápida e incisivapida e incisiva

�� MudanMudançça no foco da culpa dos problemas a no foco da culpa dos problemas 
enfrentados pelo pacienteenfrentados pelo paciente

Por que a crescente popularidade da Por que a crescente popularidade da 
Terapia do Esquema?Terapia do Esquema?

�� A 1A 1aa gerageraçção parece trivial perto do excitante ão parece trivial perto do excitante 
processo de desenterrar esquemas de longa dataprocesso de desenterrar esquemas de longa data

�� Sentimento de poder quando se consegue chegar Sentimento de poder quando se consegue chegar 
ao esquema de maneira rao esquema de maneira ráápida e incisivapida e incisiva

�� MudanMudançça no foco da culpa dos problemas a no foco da culpa dos problemas 
enfrentados pelo pacienteenfrentados pelo paciente

�� Similaridades com outras formas de terapiaSimilaridades com outras formas de terapia
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Qual a abordagem mais adequada 
para a apresentação atual?

CONSIDERACONSIDERAÇÇÕES FINAISÕES FINAIS
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Qual a abordagem mais adequada 
para a apresentação atual?

CONSIDERACONSIDERAÇÇÕES FINAISÕES FINAIS

Sou o terapeuta certo para 
realizar a terapia?

“Não importa o 
conselho do sábio, 

sempre haverá alguém 
mais sábio que dará o 
conselho contrário”


