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A personalidade humana “normal” compõe-
-se de vários traços de personalidade. Na ver-
dade, cada indivíduo possui um perfil pessoal 
composto por poucos traços centrais, vários
traços principais e muitos traços secundários
(veja Hogan, Johnson, & Briggs, 1997; John,
Robinson, & Pervin, 2010; Matthews, Deary,
& Whiteman, 2003).

Se avaliarmos os traços de personali-
dade em termos de desempenho (p. ex., em 
que medida a resposta de um indivíduo se 
compara a determinados padrões?), estare-
mos falando de aptidões (p. ex., inteligência, 
criatividade). Se os avaliarmos em termos de 
valores sociais, estaremos falando de traços 
caracterológicos (p. ex. generosidade, agres-
sividade). Por fim, se avaliarmos os traços 
da personalidade em termos de dinamismo 
e energia, estaremos falando de traços tem-
peramentais (p. ex., temperamento explosi-
vo/impulsividade, inibição; ver Hogan et al., 
1997; John et al., 2010). 

Existem muitos modelos de personali-
dade humana. Não os revisaremos aqui, pois 
este não é o objetivo do capítulo (para uma re-
visão abrangente, ver Hogan et al., 1997; John 
et al., 2010). Apenas mencionaremos que um 
dos modelos mais abrangentes e com maior 
sustentação empírica é o dos “Cinco Grandes 
Fatores” (veja Costa & McCrae, 1992), segun-

do o qual a personalidade humana compõe-
-se de cinco aspectos:

1. abertura para a experiência,
2. escrupulosidade,
3. extroversão,
4. amabilidade e
5. neuroticismo (ou instabilidade emocio-

nal).

Cada fator inclui diversos traços de per-
sonalidade mais específicos. Por exemplo, o 
fator extroversão inclui traços como senti-
mentos positivos, assertividade, dinamismo e 
assim por diante (veja Matthews et al., 2003).

Existem muitos modelos psicológicos 
dos transtornos da personalidade (para uma 
revisão, ver Millon, Millon, Meagher, Gross-
man, & Ramnath, 2004). Provavelmente, os 
primeiros modelos organizados se basearam 
em uma abordagem psicanalítica, desenvolvi-
dos posteriormente e de modo mais profundo 
como um paradigma psicanalítico dinâmico. 
O paradigma humanista-existencial-experien-
cial também propôs vários modelos dessas psi-
copatologias. Obviamente, o paradigma cog-
nitivo-comportamental tem seus próprios 
modelos de transtornos da personalidade. 
Contudo, enquanto os dois primeiros para-
digmas – o psicanalítico dinâmico e o huma-



nista-existencial-experiencial – não estão 
explicitamen te relacionados à psicopatologia 
dominante no que se refere a tais transtornos 
(p. ex., o sistema DSM), o paradigma cogniti-
vo-comportamental é compatível com mode-
los predominantes de doença mental, embora 
não seja necessariamente dependente deles, 
quando se trata de transtornos da personali-
dade. O modelo de terapia cognitiva do trans-
torno da personalidade (A. Beck, Cap. 2, nes-
te livro), por exemplo, vê a doença com base 
no sistema DSM e como uma hipertrofia de 
traços que se originam em um contexto adap-
tativo, mas se tornam exagerados e preponde-
rantes durante o curso do desenvolvimento. 

A ABORDAGEM 
COGNITIVO-COMPORTAMENTAL DE 
TRANSTORNOS DA PERSONALIDADE 

A estrutura ou paradigma da terapia cogni-
tivo-comportamental (TCC) possui um con-
junto de princípios teóricos inter-relaciona-
dos (ou seja, a arquitetura da TCC) e um con-
junto de técnicas que podem ser organiza-
das em estratégias clínicas incluídas em pro-
tocolos clínicos mais ou menos estruturados. 
Na verdade, a partir dessa estrutura geral da 
TCC, pode-se derivar vários tratamentos psi-
cológicos com base em (1) modelos generali-
zados e/ou específicos relacionados a diver-
sas condições clínicas, assim promovendo 
técnicas teoricamente dirigidas (i. e., trata-
mentos psicológicos sistêmicos com TCC), e/ou 
(2) uma combinação de vários componentes 
de técnicas cognitivo-comportamentais para 
uma condição clínica específica, com menos 
integração teórica, derivada de maneira prag-
mática a partir dos princípios teóricos gerais 
da abordagem e não de um modelo geral e/
ou específico da TCC daquela condição clíni-
ca (i. e., tratamentos psicológicos de TCC mul-
ticomponentes). 

Entre os tratamentos psicológicos sis-
têmicos da TCC empiricamente investigados 
– cada um organizado como uma “escola de 

pensamento da TCC” –, podemos mencio-
nar, em ordem alfabética, a terapia de aceita-
ção e compromisso (TAC; Hayes, Strosahl, & 
Wilson, 2011), a terapia comportamental dia-
lética (TCD; Dimeff & Linehan, 2001) e a te-
rapia dos esquemas (TE; Young, Klosko, & 
Weishaar, 2003). Evidentemente, devemos in-
cluir aqui a terapia cognitiva (TC; Beck, 1976; 
J. Beck, 1995) e a terapia racional emotiva 
comportamental (TREC; DiGiuseppe, Doy-
le, Dryden, & Backx, 2013; Ellis, 1994) que, 
embora sejam as abordagens básicas do para-
digma geral da TCC (veja a seguir), também 
foram investigadas como tratamentos psico-
lógicos sistêmicos da TCC. Por fim, há uma 
grande abundância de tratamentos psicológi-
cos com a TCC multicomponentes, organiza-
dos mais como um tipo de pacote terapêutico 
pragmático e menos dirigidos e/ou integra-
dos teoricamente (confira a lista de trata-
mentos psicológicos baseados em pesquisa 
da American Psychological Association [de-
nominada Research-Supported Psychological 
Treatments list], Divisão 12; www.div12.org/
PsychologicalTreatments/index.html.) 

Fundamentos teóricos da TCC 

A TC de Beck (Beck, 1963, 1976) e a TREC 
de Ellis (Ellis, 1957, 1962, 1994) estabelece-
ram a estrutura fundamental do paradigma 
moderno da TCC. Em consonância com mo-
delos anteriores de terapia comportamen-
tal, eles não tratavam os sintomas de trans-
torno da personalidade como uma expressão 
de uma doença (ou um transtorno ou confli-
to) subjacente, mas como respostas humanas 
a estímulos específicos ou gerais, as quais te-
riam sido aprendidas. Entretanto, de manei-
ra inovadora e distinta tanto da terapia com-
portamental mais antiga quanto das aborda-
gens médicas vigentes, as respostas dos indi-
víduos (p. ex., subjetivas, cognitivas, compor-
tamentais, psicológicas) – sejam elas aprendi-
das ou uma expressão de um transtorno sub-
jacente – não eram tratadas do mesmo modo. 
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O componente cognitivo tem sido muito en-
fatizado e, com frequência, promovido como 
uma “causa” preliminar dos outros. Entretan-
to, isso não significa que a causalidade seja 
unidirecional. Tanto Beck (por seu conceito 
de “modo” – Beck, 1996; ver também o Cap. 
2 deste livro) e Ellis (por seu conceito de “in-
terdependência”; Ellis, 1957, 1994) tiveram 
o cuidado de argumentar que todos os tipos 
de respostas estão fortemente inter-relacio-
nados, formando uma estrutura psicológica 
interativa multidimensional. Assim, o mo-
delo ABC (Ellis, 1994; – ver também J. Beck, 
1995) possivelmente emergiu de modo explí-
cito como uma base geral da arquitetura da 
TCC (Fig. 1.1). 

O “A” refere-se a diversos eventos ati-
vadores, sejam eles externos e/ou internos. 
O “B” refere-se às crenças do indivíduo e, de 
modo mais geral, ao nosso processamento 
das informações (ou seja, as cognições) nas 
formas de crenças e pensamentos. Inicial-
mente, tanto Ellis (1957, 1962, 1994) como 
Beck (1963, 1976) enfatizaram o processa-
mento consciente de informações (ou seja, 
as cognições explicitadas na forma de cren-
ças e pensamentos); este poderia funcionar 
inconscientemente (ou seja, o inconsciente 
cognitivo funcional), mas tais cognições po-
dem tornar-se acessíveis no âmbito conscien-
te por meio de técnicas específicas (p. ex., de 
monitoramento dos pensamentos ou ima-
gens mentais). O “C” refere-se a várias con-
sequências na forma de respostas subjeti-
vas, comportamentais e/ou psicofisiológicas 
do indivíduo. Geralmente, cognições distor-
cidas estão associadas a consequências dis-
funcionais (p. ex., sentimentos disfuncionais/
nocivos, comportamentos desadaptativos), 
enquanto cognições não distorcidas estão as-

sociadas a consequências funcionais (p. ex., 
sentimentos funcionais/saudáveis, compor-
tamentos adaptativos). Uma vez geradas, um 
C poderia tornar-se um novo A, preparando, 
assim, metacrenças/crenças secundárias (B’), 
que, por sua vez, gerariam metaconsequên-
cias/consequências secundárias (C’). 

A partir dessa arquitetura cognitiva ge-
ral da TCC, determinados modelos cogniti-
vos foram desenvolvidos, dependendo:

1. do tipo de cognições enfatizadas em B;
2. da sequência de estratégias clínicas (p. ex., 

primeiro modificando A e/ou modifican-
do B e/ou atacando diretamente C); e

3. de como o terapeuta, guiado pelo pacien-
te, lida com diversas condições e even-
tos clínicos. 

Em relação ao tipo de cognições, por 
exemplo, podemos fazer uma distinção entre 
cognições “frias” e “quentes” (para detalhes, ver 
Wessler, 1982 e o trabalho derivativo de David 
& Szentagotai, 2006). Cognições frias referem-
-se a descrições da realidade (p. ex., “Minha es-
posa não está em casa”) e interpretações ou in-
ferências do indivíduo (p. ex., “Ela está por aí 
me traindo”). Cognições quentes referem-se a 
como avaliamos essas descrições e inferências 
sobre a realidade (p. ex., “Minha esposa não 
deveria me trair, e, se isso acontecer, será hor-
rível e a pior coisa possível”). As cognições 
tanto frias como quentes podem ser crenças 
mais superficiais (i. e., pensamentos automá-
ticos/autoafirmações) ou mais centrais. A TC 
de Beck inicialmente concentrava-se mais nas 
descrições e inferências (p. ex., ver os “erros 
cognitivos” descritos por Beck, Rush, Shaw, & 
Emery, 1979), assim ligando-se mais à teoria 
da atribuição geral (veja Weiner, 1985). Pos-

(A) Evento a�vador (B) Crenças

(C) Consequências
• Emocionais
• Comportamentais
• Psicofisiológicas

FIGURA 1.1 O modelo ABC geral da TCC.
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teriormente, a TC, assim como outros trata-
mentos psicológicos com a TCC (como a TE 
e a TCD), concentrou-se em cognições frias 
e quentes que muitas vezes estão integradas 
em termos fenomenológicos (i. e., como es-
tas aparecem na mente do indivíduo). Na ver-
dade, várias escalas de cognições distorcidas 
(p. ex., o Questionário de Pensamentos Auto-
máticos [Hollon & Kendall, 1980]; a Escala de 
Atitudes Disfuncionais [Weissman, 1979]; o 
Questionário de Esquemas de Young [Young 
& Brown, 1994]) contêm itens de cognições 
tanto quentes como frias. A TREC faz uma 
distinção clara entre descrições/inferências e 
considerações (ou seja, avaliações). Crenças 
irracionais (p. ex., “Minha esposa não deve 
me trair, e se isso acontecer será horrível”) e 
crenças racionais (p. ex., “Eu gostaria que mi-
nha esposa não me traísse e estou me esfor-
çando ao máximo para evitar isso, mas pos-
so aceitar que, às vezes, as coisas não estão 
sob meu controle; se isso acontecer, será mui-
to ruim, mas não será a pior coisa do mun-
do”) são vistas como considerações, assim re-
lacionando-as à teoria de avaliação mais geral 
(veja Lazarus, 1991). De fato, a TREC conside-
ra, com base na teoria da avaliação (Lazarus, 
1991), que, a menos que avaliadas, as cogni-
ções frias (p. ex., descrições e inferências) não 
geram sentimentos, embora possam direta-
mente gerar comportamentos. 

A sequência de estratégias clínicas na 
TC costuma concentrar-se primeiramente nos 
pen samentos automáticos (a maioria deles ex-
pressa como descrições e inferências – incluin-
do imagens mentais – e/ou como uma mistu-
ra de cognições frias e quentes) e, mais tarde, 
nas crenças centrais (i. e., codificadas em nos-
sa mente como esquemas). Em certo ponto, 
a TC concentra-se nos eventos ativadores por 
meio de estratégias de resolução de problemas 
e/ou nas consequências das crenças por meio 
de técnicas comportamentais e/ou de enfren-
tamento (veja J. Beck, 1995). Contudo, o ca-
ráter interativo dos elementos centrais é di-
ferente para cada indivíduo. Enquanto, para 
um indivíduo, a sequência pode ser cogni-

ção-afeto-comportamento, para outro pode 
ser  comportamento-afeto-cognição e, para 
um terceiro, afeto-cognição-comportamen-
to. Para efeito de comparação, a TREC con-
centra-se em alterar as consequên cias dis-
funcionais, primeiro pela modificação das 
crenças irracionais e, se não alteradas com 
sucesso durante o processo de reestruturação 
das crenças irracionais, pela modificação de 
cognições frias. A princípio, o processo con-
centra-se nas crenças superficiais na forma 
de autoafirmações irracionais específicas e, 
posteriormente, em crenças centrais irracio-
nais gerais. Após o processo de reestruturação 
cognitiva, a TREC vai se concentrar nos outros 
componentes como os eventos ativadores/A 
(p. ex., por estratégias de resolução de proble-
mas) e/ou consequências C (p. ex., por meio 
de técnicas comportamentais e/ou estraté-
gias de enfrentamento; ver DiGiuseppe et 
al., 2013). A TAC (Hayes et al., 2011), a TC 
baseada em mindfulness (Segal, Williams, & 
Teasdale, 2002) e outras TCCs chamadas de 
terceira onda questionaram a necessidade 
de mudar o conteúdo de cognições distorci-
das para obter uma mudança mais adaptativa 
no nível emocional e comportamental, argu-
mentando que precisamos modificar (ou seja, 
reestruturar cognitivamente) a função das 
cognições distorcidas – para neutralizá-las e 
desativá-las cognitivamente – utilizando téc-
nicas de terapia de aceitação e de mindfulness.

Também existem variações entre as 
TCCs em relação a como os psicoterapeutas 
lidam com as condições clínicas (para uma 
discussão, cf. Ellis, 2003; Padesky & Beck, 
2003). A TC argumenta em prol de mode-
los muito específicos e detalhados para cada 
transtorno clínico (J. Beck, 1995; Beck, Fre-
eman, & Davis, 2004). A TREC (veja DiGiu-
seppe et al., 2013) e, mais recentemente, a TE 
(veja Bamelis, Evers, Spinhoven, & Arntz, 
2014) defenderam modelos mais gerais que 
lidam com diversas condições clínicas, argu-
mentando que, embora esses modelos especí-
ficos possam ser válidos, sob a especificidade, 
existem processos psicológicos centrais co-
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muns expressados em crenças centrais distor-
cidas. Essas crenças podem interagir de ma-
neira diferente em diversas condições clínicas 
(veja David, Lynn, & Ellis, 2010). O proces-
so é semelhante ao que se vê na neurociência, 
em que uma ampla variedade de sintomas e 
transtornos pode ser reduzida e/ou explicada 
por algumas classes de neurotransmissores e 
suas inter-relações. 

David (no prelo) recentemente tentou 
unificar esses modelos específicos, amplian-
do a clássica arquitetura ABC do paradigma 
da TCC, com base em uma ciência cogniti-
va e estrutura da neurociência cognitiva; des-
se modo, tentava converter o campo de di-
versas “escolas de pensamento de TCC” em 
uma TCC integrativa e multimodal (TCC-IM; 
ver também David, Matu, & David, 2013). 
A proposta é integrativa porque seus princí-
pios teó ricos inter-relacionados são organi-
zados de modo mais adequado em uma teo-
ria de TCC coerente (ou seja, um modelo ge ral 

de TCC), capaz de acomodar diversas esco-
las e estratégias clínicas cognitivo-comporta-
mentais e seus modelos gerais e/ou específicos. 
É multimodal porque diversas técnicas e estra-
tégias clínicas (da TCC e/ou de outra tradição 
psicoterapêutica) são derivadas e/ou conceitua-
das com base na teoria integrativa da TCC, em 
vez de serem componentes, mais ou menos re-
lacionados entre si, oriundos de diversos prin-
cípios gerais da abordagem, organizados prag-
maticamente para lidar com uma condição 
clínica em um pacote multicomponentes de 
TCC. Assim, a TCC-IM enfatiza uma abor-
dagem multimodal teoricamente dirigida 
(i. e., integrativa) para ajudar os pacientes a 
lidar com diversas condições psicológicas. 

Segundo a estrutura da TCC-IM (Fig. 
1.2), existem dois tipos de crenças centrais. 
O primeiro refere-se às cognições frias. Aqui 
podemos incluir as crenças centrais gerais 
de Beck, como “inamabilidade” e “desampa-
ro”, codificadas na mente humana como es-

Processamento consciente de informações

Vieses Vieses

B

A C

História de vida e gené�ca

Processamento Inconsciente de Informações/
Inconsciente cogni�vo

• Condicionamento clássico
• Expecta�vas implícitas/associações automá�cas
• Processos conscientes automa�zados

Eventos a�vadores
• Eventos de vida
• Eventos privados

• Descrições e
 inferências
 centrais gerais

• Crenças centrais
 racionais e
 irracionais gerais

Pensamentos
automá�cos
• Descrições e
 inferências
 específicas

Pensamentos
automá�cos
• Crenças centrais
 racionais e
 irracionais
 específicas

Consequências
• Sen�mentos (p. ex.,
 medo, ansiedade) 
• Comportamento
 (p. ex., evitação)
• Psicofisiologia
 (p. ex., excitação)

FIGURA 1.2 A arquitetura moderna da TCC. De Davis (no prelo). Direitos autorais de Wiley-Blackwell. 
Reproduzida com permissão. 
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quemas (consulte A. Beck, Cap. 2, neste li-
vro; J. Beck, 1995). O segundo tipo refere-se 
às cognições quentes. Neste podemos incluir 
as crenças centrais irracionais gerais de Ellis, 
expressadas como “exigências” (“As coisas 
têm de ser feitas do meu jeito”), “catastrofi-
zação” (“Não podia ser pior”), “intolerância 
à frustração” (“Não aguento essas cobranças 
sobre mim”) e “avaliação geral do valor hu-
mano” (porque agir ou acreditar daquela ma-
neira mostra que a pessoa é completamente 
inútil), as quais são codificadas na mente hu-
mana como esquemas (DiGiuseppe, 1996, os 
chamou de “esquemas avaliativos”; ver tam-
bém Szentagotai et al., 2005). Em termos fe-
nomenológicos, essas crenças frias e quentes 
podem aflorar em nossa mente consciente de 
um modo misto. Diversas crenças centrais in-
teragem para criar um viés no processamento 
de informações dos eventos, gerando, assim, 
pensamentos automáticos específicos que 
acarretam consequências disfuncionais (veja 
Szentagotai & Freeman, 2007). Pensamentos 
automáticos, tanto quentes como frios, po-
dem vir a nossa mente consciente de modo 
involuntário (automático) e costumam es-
tar relacionados ao evento ativador. De fato, 
como mencionado há pouco, muitos instru-
mentos que medem pensamentos automá-
ticos e crenças centrais contêm itens que se 
referem tanto a cognições frias como quen-
tes (p. ex., Questionário de Pensamentos Au-
tomáticos, Escala de Atitudes Disfuncionais, 
Questionário de Esquemas de Young). Entre-
tanto, de um ponto de vista psicológico meca-
nicista, são processos diferentes, e, portanto, 
futuros estudos deveriam investigá-los como 
tal. A fonte de crenças centrais tem a ver com 
a predisposição tanto ambiental/educacio-
nal como biológica (p. ex., genética/evoluti-
va) (A. Beck, Cap. 2 deste livro; J. Beck, 1995; 
David & DiGiuseppe, 2010). As predisposi-
ções genéticas/evolutivas foram especialmen-
te enfatizadas em seu relacionamento com as 
crenças centrais irracionais gerais.

Segundo a TCC-IM, os mecanismos de 
enfrentamento não são processos cognitivos 

e/ou comportamentais diferentes. São pro-
cessos cognitivos e comportamentais nor-
mais que possuem uma função diferente, isto 
é, a de ajudar a enfrentar diversos sentimen-
tos e experiências (veja Lazarus, 1991).

Por fim, a TCC-IM também acrescen-
ta o conceito de processamento inconsciente 
de informações no nível de crenças do indi-
víduo. Trata-se de um inconsciente cognitivo 
estrutural, que contém informações codifica-
das em formatos que normalmente não são 
acessíveis de forma consciente. Ele pode ge-
rar consequências disfuncionais diretamente 
(p. ex., condicionamento clássico) e/ou indi-
retamente (ou seja, o produto do condicio-
namento clássico torna-se um A no proces-
so A-B-C; para detalhes, ver David, 2003). 
Essa informação está embutida nas estrutu-
ras cerebrais centrais automáticas não cons-
cientes, tais como a amígdala (consulte Tre-
adway, no Cap. 4 deste livro), e não pode ser 
diretamente modificada apenas com base nas 
técnicas de reestruturação cognitiva clássica. 
Entretanto, técnicas comportamentais (p. ex., 
exposição) e reavaliações baseadas em novas 
informações experienciais são métodos pro-
missores para alterar a força de redes neurais 
cognitivas que modificam a entrada no siste-
ma central (Treadway, Cap. 4, deste livro). 

Aplicações da TCC aos 
transtornos da personalidade 

No caso dos transtornos da personalidade, os 
mecanismos etiopatogenéticos principais de-
vem ser relacionados às crenças centrais do 
indivíduo, que se formam por meio de expe-
riências fundamentais durante o desenvolvi-
mento, e algumas das quais podem estar ba-
seadas em predisposições biológicas (A. Beck, 
Cap. 2 deste livro; Young et al., 2003). Entre-
tanto, cada escola de terapia concentra-se em 
suas principais crenças centrais hipotéticas. 

O modelo da TC concentra-se principal-
mente nas crenças gerais frias e nos mecanis-
mos para enfrentá-las (p. ex., crenças interme-
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diárias na forma de avaliações, pressupostos 
positivos e negativos e regras; A. Beck, Cap. 2 
deste livro). Pode-se, portanto, ver a questão 
como uma das interpretações ou explicações 
do indivíduo. Por exemplo, se um paciente for 
autocentrado em decorrência da experiência 
de vida em sua família de  origem, sua crença 
pode ser: “Eu sou especial”. A questão-chave 
não é a ideia de ser especial, mas como ele 
completa a frase. Esta pode ser completada 
de diversas formas, cada uma das quais de-
terminando um resultado emocional, com-
portamental e social diferente. 

“Eu sou especial (portanto, os outros devem 
me dar tudo o que eu pedir).”

“Eu sou especial (e sempre tenho que fazer 
coisas para os outros para manter meu 
status de especial).”

“Eu sou especial (e quem não reconhecer e 
concordar deve ser punido).”

“Eu sou especial (e, se jamais receber o tra-
tamento especial que mereço e que re-
cebi de meus primeiros cuidadores, isso 
será horrível e insuportável).”

“Eu sou especial (e os outros me conside-
ram esquisito, por isso jamais vou me en-
caixar ou ser compreendido).”

“Eu sou especial (e mais inteligente que a 
maioria, então consigo ficar impune por 
coisas que os outros não conseguem).”

O enfoque em alterar a ideia inicial de 
ser especial pode ser uma meta infrutífera. 
O terapeuta desafia e contesta o caráter espe-
cial do indivíduo (e quanto à alta autoestima? 
Devemos construir a autoaceitação incondi-
cional em vez de autoestima?)? O terapeuta 
examina a realidade do paciente? Muitos lei-
tores deste texto endossariam a ideia de que 
“eu sou especial, porque sou capaz de procu-
rar, obter, demonstrar interesse e ler este li-
vro”. Assim, o enfoque terapêutico está em 
considerar o significado embutido na crença 
e no impacto que este tem nas funções adap-
tativas do indivíduo. 

A TE originou-se da TC, mas expandiu 
a teoria original. Assim, ela identificou mais 
crenças centrais (i. e., esquemas desadapta-
tivos iniciais) e acrescentou diversos meca-
nismos de enfrentamento. A TCD também 
partiu do treinamento de habilidades com-
portamentais e o expandiu, adicionando no-
vos mecanismos teóricos (p. ex., diátese bio-
lógica relacionada à reatividade do sistema 
de excitação) e novas estratégias e técnicas clí-
nicas para lidar com o sofrimento  cognitivo e 
emocional (p. ex., aceitação e mindfulness). 
A TREC concentra-se principalmente nas 
crenças centrais irracionais gerais e na inte-
ração entre elas (p. ex., exigência + catastrofi-
zação) e em seu papel (p. ex., mecanismos de 
geração primários vs. processos de enfrenta-
mento) nas consequências primárias e secun-
dárias/metaconsequências. 

Características-chave da 
intervenção clínica da TCC 

A intervenção da TCC para transtornos da 
personalidade costuma incluir (1) avaliação 
clínica; (2) conceituação cognitiva; (3) inter-
venções técnicas e (4) construção e utilização 
da relação terapêutica, muito semelhante ao 
tratamento para transtornos sintomáticos. 

Entretanto, várias adaptações para pacien-
tes com transtornos da personalidade merecem 
uma observação. Com base no  atual DSM-5, a 
avaliação clínica pode ser focada tanto em as-
pectos categóricos como dimensionais. Para al-
guns desses transtornos (p. ex., o da persona-
lidade antissocial), entrevistas clínicas e testes 
psicológicos com base em autorrelatos devem 
ser complementados por testes psicológicos 
com base no relato de clínicos (ou outras pes-
soas relevantes) e em dados externos e corro-
borativos. 

No que se refere à conceituação cogniti-
va, ela muitas vezes é mais dinâmica no caso 
dos transtornos da personalidade, incluindo 
(para detalhes, ver David, no prelo) uma li-
gação entre (1) a conceituação cognitiva dos 
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atuais problemas, (2) a conceituação cogniti-
va dos problemas passados e (3) a conceitua-
ção dos problemas expressados na relação e 
no ambiente terapêutico (consulte também a 
Fig. 8.2 de Brauer & Reinecke, no Cap. 8 des-
te livro). Esse processo é semelhante ao en-
contrado em terapias dinâmicas de curta du-
ração, ainda que se baseie em conceituações 
cognitivas bem definidas, em contraste com 
interpretações ou interpolações de dados in-
conscientes dinâmicos. Fazendo isso, os pa-
cientes podem compreender como historica-
mente desenvolveram seus atuais problemas 
e como enfrentá-los de maneira direta e ex-
periencial (“aqui e agora”) no transcorrer das 
sessões de terapia. 

A intervenção da TCC para transtor-
nos da personalidade costuma ser mais pro-
longada do que para outras condições clínicas 
e, frequentemente, inclui mais técnicas expe-
rienciais, criando uma abordagem multimo-
dal. Como no caso de outras condições clíni-
cas, as intervenções podem ser realizadas de 
maneira individual ou em grupo. 

A relação terapêutica caracteriza-se 
pela colaboração, congruência, empatia e ge-
nuinidade (Davis & J. Beck, Cap. 6 deste li-
vro). Para transtornos da personalidade, a re-
lação deve ser usada com frequência como 
um veículo para a mudança e um procedi-
mento para a criação de modelos, e não ape-
nas como um contexto de implementação de 
uma intervenção de TCC. De fato, a relação te-
rapêutica muitas vezes é utilizada para  gerar 
experiências fortes durante e após a sessão re-
lacionada às experiências passadas ou atuais 
do paciente na vida. 

APOIO EMPÍRICO PARA TCC NO 
TRATAMENTO DOS TRANSTORNOS 
DA PERSONALIDADE 

Barlow (2004) propôs uma distinção clara en-
tre “psicoterapia” (ou seja, uma intervenção 
psicológica geral em saúde mental) e “trata-
mento psicológico” (ou seja, uma interven-

ção dirigida a condições clínicas específicas). 
Desenvolvemos um pouco mais essa estrutu-
ra, argumentando que, embora o “arcabou-
ço da TCC” (p. ex., TCC-IM) refira-se a uma 
teo ria abrangente e a um conjunto de técnicas 
multimodais derivadas e/ou enfatizadas por 
essa teoria integrativa, os tratamentos psico-
lógicos da TCC abordam protocolos clíni-
cos (mais ou menos estruturados) – muitas 
vezes teoricamente orientados – destinados 
a condições clínicas específicas. Além disso, 
David e Montgomery (2011) argumentaram 
que uma verdadeira psicoterapia baseada em 
evidências (ou seja, um tratamento psicoló-
gico baseado em evidências) deve ser valida-
da tanto em termos de eficácia/efetividade 
do protocolo clínico quanto de apoio à teoria 
subjacente ao protocolo proposto. 

Psicoterapia e transtornos 
da personalidade

Em geral, existe forte respaldo para o uso de 
psicoterapia nos transtornos da personalida-
de em termos de eficácia e efetividade (para 
detalhes, consulte Hadjipavlou & Ogrodni-
czuk, 2010). Arnevik e colaboradores (2010) 
constataram que uma psicoterapia eclética 
implementada em clínica particular é compa-
rável a tratamento hospitalar diurno e acom-
panhamento ambulatorial mais abrangente. 
Além disso, Mulder, Joyce e Frampton (2010) 
observaram que pacientes tratados para de-
pressão maior também melhoraram em rela-
ção a um transtorno da personalidade iden-
tificado. Portanto, os transtornos da perso-
nalidade não são nem estáveis nem resisten-
tes ao tratamento. Análises recentes também 
comprovam a eficácia da psicoterapia para es-
sas psicopatologias em termos de custos. De 
fato, Soeteman e colaboradores (2011) en-
contraram uma relação custo-benefício me-
lhor na psicoterapia hospitalar diurna de cur-
to  prazo e psicoterapia ambulatorial de curto 
prazo do que na psicoterapia hospitalar diur-
na de longo prazo, psicoterapia com interna-
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ção de longo prazo e psicoterapia ambulato-
rial de longo prazo para pacientes com trans-
tornos da personalidade evitativa, dependen-
te e obsessivo-compulsiva. Pasieczny e Con-
nor (2011) encontraram boa relação custo-
-benefício da TCD em um ambiente público 
de saúde mental com atendimentos de rotina 
(p. ex., incluindo o tratamento de pacientes 
borderline). Por fim, van Asselt e colaborado-
res (2008) encontraram uma boa relação cus-
to-benefício da TE no tratamento do trans-
torno da personalidade borderline. 

Tratamentos psicológicos de TCC 
para transtornos da personalidade 

A maioria dos tratamentos psicológicos in-
vestigados para transtornos da personalida-
de é baseada na TCC. Entre estes, as terapias 
mais estudadas são TCD, TE, TC e TCC mul-
ticomponentes. No que se refere às condições 
clínicas (para uma revisão, ver Dixon-Gor-
don, Turner, & Chapman, 2011), a patologia 
da personalidade mais investigada é o trans-
torno da personalidade borderline. Em anos 
recentes, alguns estudos concentraram-se 
em outras doenças da personalidade (p. ex., 
transtorno da personalidade evitativa). Ainda 
carecemos de estudos rigorosos para os trans-
tornos da personalidade esquizoide e esqui-
zotípica. Uma recente meta-análise de inter-
venções psicológicas para transtorno da per-
sonalidade antissocial (Gibbon et al., 2010) 
concluiu que não existem evidências suficien-
tes para favorecer o uso de tratamentos psico-
lógicos em adultos com essa doença, embora 
as abordagens psicológicas de TCC (ou con-
tendo módulos de TCC) pareçam promisso-
ras (consulte Mitchell, Tafrate e Freeman, no 
Cap. 16 deste livro). 

O apoio empírico da TCC para trans-
tornos da personalidade é examinado aqui 
com base nos tratamentos psicológicos dela 
derivados e, principalmente, de um ponto 
de vista intervencionista (veja também Ma-
tusiewicz, Hopwood, Banducci, & Lejuez, 

2010). Alguns tratamentos psicológicos com 
a TCC têm por trás de si um modelo teóri-
co compatível com a estrutura geral da TCC, 
sendo as técnicas e estratégias clínicas deriva-
das do modelo específico; nós os chamamos 
de tratamentos psicológicos sistêmicos de 
TCC. Outros tratamentos psicológicos cog-
nitivo-comportamentais baseiam-se na teo-
ria geral da TCC, contendo um misto de téc-
nicas e estratégias clínicas da abordagem, de 
modo mais pragmático e menos teoricamente 
relacionados/integrados — os chamados “tra-
tamentos psicológicos de TCC multicompo-
nentes”. 

Tratamentos psicológicos 
sistêmicos com a TCC 

A TCD é um dos tratamentos psicológicos 
da TCC que possui um modelo teórico cla-
ro e técnicas compatíveis com esse mode-
lo. A TCD foi bem validada principalmente 
para o transtorno da personalidade borderli-
ne. Na verdade, sua eficácia e sua efetivida-
de têm sido investigadas em diversos estudos 
clínicos randomizados, sendo a abordagem 
reconhecida como um tratamento baseado 
em evidências tanto pelas Diretrizes do Ins-
tituto Nacional de Saúde e Excelência Clínica 
(Diretrizes NICE) quanto pelos Tratamentos 
Psicológicos Apoiados em Pesquisas da Ame-
rican Psychological Association, Divisão 12. 
Lynch e colaboradores (2007) constataram 
que a TCD acrescida à farmacoterapia foi 
uma abordagem mais eficaz do que a farma-
coterapia sozinha em uma amostra de indiví-
duos na terceira idade que sofriam de depres-
são e apresentavam comorbidade com trans-
tornos da personalidade. Entretanto, embo-
ra o impacto da TCD no transtorno da per-
sonalidade borderline seja visto como muito 
bom, análises recentes acrescentaram algu-
mas ideias de advertência. Em uma recente 
revisão da Cochrane, Stoffers e colaborado-
res (2012) alegaram que nenhuma das abor-
dagens psicológicas investigadas (i. e., TCD, 
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tratamento baseado em mentalização em am-
biente de hospitalização parcial, tratamen-
to ambulatorial com base em mentalização, 
terapia focada na transferência, TCC multi-
componentes, terapia dinâmica desconstru-
tiva, psicoterapia interpessoal e psicoterapia 
interpessoal para transtorno da personalida-
de borderline) apresentou uma base de evi-
dências robusta, embora existam alguns efei-
tos clínicos benéficos importantes. Da mesma 
forma, Springer, Lohr, Buchtel e Silk (1996) 
indicaram que um tratamento psicológi-
co ambulatorial breve com a TCD para uma 
amostra de pacientes com transtorno da per-
sonalidade misto não é, de modo geral, me-
lhor do que um grupo de discussão (embora 
o grupo de TCC considerasse a intervenção 
mais benéfica na vida fora do hospital).

A TE é outro tratamento psicológico 
de TCC que possui um modelo teórico cla-
ro e técnicas compatíveis com tal modelo. 
Essa abordagem foi investigada em estudos 
clínicos randomizados para diversos trans-
tornos da personalidade. O estudo de Gisen-
-Bloo e colaboradores (2006) constatou que a 
TE era superior à terapia focada na transfe-
rência para transtorno da personalidade bor-
derline (e ainda com melhor relação custo-
-benefício), e Farrell, Shaw e Webber (2009) 
demonstraram que a TE é superior ao trata-
mento habitual para essa doença. No estu-
do de Bamelis e colaboradores (2014), des-
cobriu-se que a TE apresentava melhores 
resultados do que o tratamento psicológico 
habitual ou uma abordagem humanista-exis-
tencial-experiencial (ou seja, uma abordagem 
rogeriana na forma de terapia dirigida ao es-
clarecimento) para um grupo misto de trans-
tornos da personalidade (p. ex., transtornos 
da personalidade evitativa, dependente, ob-
sessivo-compulsiva, histriônica, narcisista e 
paranoide). Para a doença borderline, a TE 
individual pareceu ter a mesma eficácia que 
a TE combinada individual e em grupo, mas 
com uma taxa de evasão menor (Dickhaut & 
Arntz, 2014). No entanto, Dickhaut e Arntz 

(2014) observaram que, quando os psicotera-
peutas que fazem atendimento em grupo são 
treinados em psicoterapia de grupo, a veloci-
dade da recuperação em TE combinada indi-
vidual e em grupo especializada foi maior em 
comparação à TE individual. Ball, Maccarelli, 
LaPaglia e Ostrowski (2011) compararam o 
aconselhamento de drogas individual combi-
nado à TE de duplo enfoque a 105 pacientes 
dependentes químicos com e sem determina-
dos transtornos da personalidade. Nesse es-
tudo, o aconselhamento individual teve im-
pacto maior nos sintomas dos transtornos da 
personalidade do que a TE de duplo enfoque, 
desse modo questionando a necessidade de 
TE de duplo enfoque para pacientes que eram 
dependentes químicos e também apresenta-
vam um transtorno da personalidade. Alguns 
estudos (veja Renner et al., 2013) também in-
vestigaram os mecanismos de mudança por 
trás do tratamento psicológico com a TE. Por 
exemplo, a redução do sofrimento global 
de adultos com diagnóstico e/ou sintomas de 
transtorno da personalidade foi acompanha-
da de uma diminuição dos esquemas e en-
frentamento desadaptativos, bem como de 
um ligeiro aumento no esquema adaptativo; 
contudo, a redução nos esquemas desadapta-
tivos não continuou significativa após o con-
trole do sofrimento.

Junto com a TREC, a TC é a aborda-
gem básica da estrutura da TCC. Entretanto, 
diversos tratamentos psicológicos orientados 
pela TC foram especificamente desenvolvidos 
para transtornos da personalidade. Por exem-
plo, Davidson e colaboradores (2006; ver tam-
bém Davidson, Tyrer, Norrie, Palmer, & Tyrer, 
2010) compararam o tratamento habitual ao 
tratamento rotineiramente empregado no 
serviço de Saúde Nacional do Reino Unido 
mais TC (estudo BOSCOT) no caso de pa-
cientes com transtorno da personalidade bor-
derline. A adição da TC melhorou o desfecho 
em diversos domínios (p. ex., menos ansieda-
de, menos angústia, menos cognições disfun-
cionais), ao passo que outros domínios não 
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foram afetados (p. ex., frequência de automu-
tilação não suicida, funcionamento interpes-
soal, funcionamento global, sintomas de psi-
copatologia, hospitalização, atendimentos de 
emergência, relação custo-benefício). No es-
tudo conduzido por Cottraux e colaborado-
res (2009), a TC para pacientes com transtor-
no da personalidade borderline foi superior 
ao aconselhamento rogeriano em diversos re-
sultados (p. ex., melhora mais rápida na de-
sesperança, impulsividade, gravidade global 
dos sintomas); contudo, Matusiewicz e cola-
boradores (2010) observaram que os resulta-
dos desse estudo deveriam ser interpretados 
com cautela devido à alta taxa de abando-
no. A TC auxiliada por manual parece eficaz 
para o transtorno da personalidade borderli-
ne (veja Evans et al., 1999; Morey, Lowmas-
ter, & Hopwood, 2010; Weinberg, Gunder-
son, Hennen, & Cutter, 2006) quando usada 
em combinação com o tratamento habitual, 
mas, em amostras com diagnósticos variados, 
seu efeito é menos estável (para uma análise 
detalhada, ver Matusiewicz et al., 2010). Por 
fim, Rees e Pritchard (no prelo) encontraram 
comprovação preliminar para uma interven-
ção de TC breve para transtorno da persona-
lidade evitativa, e Emmelkamp e colaborado-
res (2006) encontraram superioridade da TC 
em relação à terapia dinâmica breve para esse 
mesmo transtorno.

Além desses tratamentos psicológicos-
-padrão, que mostraram efeitos muito satisfa-
tórios, efeitos preliminares bons e/ou efeitos 
promissores, deve-se mencionar duas novas 
abordagens psicológicas de TCC sistêmicas 
que estão surgindo. Um estudo-piloto recente 
no setor público, o qual analisou o tratamen-
to habitual, argumentou que os sintomas da 
personalidade borderline poderiam ser trata-
dos com mais eficiência com a adição de 12 
sessões de duas horas de TAC em grupo ao 
tratamento habitual composto por apoio, ma-
nejo de medicações e contato por crise con-
forme necessário (Morton, Snowdon, Go-
pold, & Guymer, 2012). O estudo também 

constatou que flexibilidade psicológica, ha-
bilidades de regulação emocional e mindful-
ness mediaram as mudanças nos sintomas do 
transtorno. Os pesquisadores da TAC devem 
se basear nesses resultados preliminares ani-
madores para investigar mais a respeito dos 
tratamentos psicológicos orientados pela teo-
ria para transtornos da personalidade em ri-
gorosos estudos randomizados de larga escala.

Um estudo de Fuller, DiGiuseppe, O’Lea-
ry, Fountain e Lang (2010) usou a TREC como 
componente terapêutico principal em um 
tratamento psicológico multicomponentes 
(16 sessões de duas horas em grupo) para 
pacientes ambulatoriais (N = 12) diagnosti-
cados com 29 transtornos sintomáticos e 43 
transtornos da personalidade. Foram encon-
trados resultados positivos (antes e depois) 
para redução da raiva como estado e traço, 
dos sintomas de raiva e dos sintomas de de-
pressão. Outros estudos empíricos teorica-
mente orientados mostraram uma associa-
ção sistemática entre crenças irracionais e 
diversos transtornos da personalidade (Lohr, 
Hamberger, & Bonge, 1988). Spörrle, Strobel 
e Tumasjan (2010) apontaram que crenças ir-
racionais têm um efeito na satisfação de vida 
que vai além até mesmo dos “Cinco Gran-
des” fatores da personalidade. Por fim, Sava 
(2009) encontrou associações consistentes en-
tre crenças centrais irracionais gerais medi-
das pela Attitude and Belief Scale–II (Escala de 
Atitudes e Crenças II, em tradução livre) (Di-
Giuseppe, Leaf, Exner, & Robin, 1988) e es-
quemas desadaptativos iniciais medidos pelo 
Questionário de Esquemas de Young. Consi-
derando tudo isso, a TREC deve ser investiga-
da em estudos randomizados de larga escala 
para verificar sua eficácia e/ou sua efetividade 
no tratamento de transtornos da personalida-
de. Uma vez que as Diretrizes do NICE para 
transtorno da personalidade antissocial pre-
conizam uma ação preventiva voltada para 
crianças com transtornos disruptivos, e que 
a TREC é considerada um tratamento pro-
vavelmente eficaz para comportamento dis-
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ruptivo em crianças (consulte a lista de tra-
tamentos baseados em evidências da Divisão 
52 [Division 52 list of evidence-based treat-
ments]), tal estudo seria útil.

Tratamentos psicológicos 
de TCC multicomponentes 

Diversos tratamentos cognitivo-comportamen-
tais com múltiplos componentes foram inves-
tigados para os transtornos da personalidade 
borderline e antissocial (veja Matusiewicz et al., 
2010). No estudo de Muran, Safran, Samstag, 
Wallner e Winston (2005), a TCC pareceu ser 
útil para reduzir os sintomas e o caráter disfun-
cional (p. ex., problemas interpessoais) em uma 
amostra de pacientes com complexos transtor-
nos da personalidade. O treinamento de siste-
ma para previsibilidade emocional e resolu-
ção de sintomas (STEPPS) – com base em uma 
abordagem de treinamento de habilidades com-
portamentais (Blum et al., 2008) – parece eficaz 
para reduzir sintomas em pacientes borderline, 
seja isoladamente ou em combinação com o 
tratamento habitual. O tratamento em grupo de 
regulação emocional – com base em uma abor-
dagem de treinamento de habilidades de acei-
tação – também pode produzir reduções clini-
camente importantes em sintomas de pacientes 
não suicidas com transtorno da personalidade 
borderline (Gratz & Gunderson, 2006). A TCC 
em grupo (TCCG) foi investigada para trans-
torno da personalidade evitativa (veja Alden, 
1989; Renneberg, Goldstein, Phillips, & Cham-
bliss, 1990). Esse tipo de tratamento psicológi-
co geralmente inclui exposição, reestruturação 
cognitiva e treinamento de habilidades sociais. 
Em geral, a TCCG mostrou-se eficaz na redu-
ção dos sintomas do transtorno e de muitos 
problemas comórbidos (p. ex., ansiedade). 

Em suma, embora, de modo geral, as 
pesquisas apoiem o papel do tratamento psi-
cológico de TCC para transtornos da perso-
nalidade, há necessidade de estudos de re-
plicação mais rigorosos e de um lugar para 
novos tratamentos psicológicos de TCC. 

Outros tratamentos psicológicos 
e farmacoterápicos 

Ao contrário da TCC, os resultados sobre a 
eficácia e a efetividade dos tratamentos psi-
cológicos derivados do paradigma psicanalí-
tico dinâmico para transtorno da personali-
dade são mistos. Por exemplo, Town, Abbass 
e Hardy (2011) argumentaram, com base nos 
resultados de oito estudos randomizados de 
qualidade moderada, que a psicoterapia psi-
codinâmica de curto prazo pode ser conside-
rada um tratamento baseado em evidências 
eficaz para uma ampla variedade de trans-
tornos da personalidade. Todavia, Leichsen-
ring e Rabung (2011) constataram, depois de 
analisar 10 estudos controlados, que a psico-
terapia psicodinâmica de longo prazo é uma 
abordagem mais adequada do que as psico-
terapias de curto prazo em transtornos men-
tais complexos, inclusive os da personalida-
de. Mais recentemente, Smit e colaborado-
res (2012) argumentaram, depois de analisar 
11 estudos, que a eficácia da psicoterapia psi-
canalítica de longo prazo é limitada e confli-
tante. Eles encontraram, por exemplo, um g 
de Hedge combinado não significativo para 
patologias da personalidade no maior segui-
mento de cada estudo (g = 0,17, com um in-
tervalo de confiança de 95%: -0,25 a 0,59). 
Clarke, Thomas e James (2013) recentemente 
demonstraram que a terapia analítica cogniti-
va (N = 38) é mais eficaz do que o tratamen-
to habitual (N = 40) para melhorar sintomas e 
dificuldades interpessoais em pacientes com 
um transtorno da personalidade. Assim, tra-
tamentos psicológicos para esses transtornos 
derivados de uma tradição psicanalítica dinâ-
mica parecem funcionar na forma de terapia 
dinâmica de curto prazo e/ou em combina-
ção com a TCC (i. e., terapia analítica cogni-
tiva). O impacto dos tratamentos psicanalíti-
cos dinâmicos de longo prazo para transtor-
nos da personalidade é, no presente momen-
to, discutível. 

Os resultados dos estudos que investi-
garam o uso de farmacoterapia para o trata-
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mento de transtornos da personalidade são 
contraditórios. A farmacoterapia com estabi-
lizadores do humor, antipsicóticos de segun-
da geração e ácido graxo ômega 3 pode atuar 
em alguns sintomas de transtorno da perso-
nalidade borderline e psicopatologia associa-
da (veja Bellino, Rinaldi, Bozzatello, & Boget-
to, et al., 2011; Lieb, Völlm, Rücker, Timmer, 
& Stoffers, 2010; Stoffers et al., 2010); no en-
tanto, esses fármacos não têm nenhum im-
pacto nos sintomas centrais e na gravidade 
geral do transtorno da personalidade border-
line. Quanto ao transtorno da personalidade 
antissocial, depois de analisar os oito estudos 
existentes, não há conclusões seguras quanto 
à eficácia da farmacoterapia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os transtornos da personalidade são condi-
ções clínicas importantes que têm impac-
to em outras patologias clínicas psicológicas 
e/ou médicas. Resumindo o atual estado da 
arte, a TCC parece, neste momento, a forma 
de intervenção psicológica mais bem valida-
da para diversos desses transtornos. Embora 
a abordagem pareça promissora no tratamen-
to de tais condições, alguns pacientes não res-
pondem totalmente à intervenção e/ou os re-
sultados ainda não são completamente con-
vincentes. A maioria dos estudos concentra-
-se no transtorno da personalidade borderli-
ne, e apenas alguns deles focam outros trans-
tornos da personalidade, de modo que nossas
conclusões são estruturadas com tal precau-
ção em mente. As pesquisas concentram-se,
em sua maioria, em uma categoria de trans-
tornos da personalidade (i. e., paradigma de
eficácia), embora existam trabalhos cujo foco
resida em pacientes com transtornos da per-
sonalidade mistos (Bamelis et al., 2014; Sprin-
ger et al., 1996) ou comórbidos (Muran et al.,
2005) (i. e., paradigma de efetividade). Diver-
sos tratamentos psicológicos com a TCC de-
rivados de sua estrutura geral (p. ex., TCC-
-IM) não estão validados igualitariamen-

te bem. Alguns possuem mais apoio empíri-
co do que outros. Estudos futuros devem tes-
tar de modo mais profundo os protocolos clí-
nicos existentes, tais como os descritos neste 
livro, e até mesmo desenvolver outros novos 
e mais potentes. Os novos estudos devem in-
vestigar tanto a eficácia (ou seja, como a psi-
coterapia funciona em condições controla-
das), de modo a obter validade interna, como 
a efetividade (p. ex., como a psicoterapia fun-
ciona na prática clínica do mundo real), para 
obter validade externa. No que tange a efeti-
vidade, para se enquadrar nos contextos da 
vida real, espera-se que mais estudos se con-
centrem em transtornos da perso nalidade co-
mórbidos, transtornos da personalidade com 
outras psicopatologias comórbidas e mesmo 
amostras mistas (p. ex., pacientes com diver-
sos transtornos da personalidade). A aborda-
gem transdiagnóstica (i. e., o componente di-
mensional dos transtornos da personalida-
de) deve ser uma importante linha de estu-
do, consoante com a pesquisa programática 
dos Institutos Nacionais de Saúde dos Esta-
dos Unidos (NIH). Análises de custo-bene-
fício também serão muito importantes em 
um sistema de saúde influenciado por recur-
sos limitados e convênios médicos. No futu-
ro, os estudos também devem explorar o pa-
pel de intervenções preventivas com a TCC 
para transtornos da personalidade, exami-
nando a patologia e/ou traços de crianças e 
adolescentes (consulte também as Diretrizes 
do NICE para transtorno da personalidade 
antissocial). 

Em geral, as teorias específicas por 
trás dos protocolos clínicos são investigadas 
de modo menos rigoroso do que suas eficá-
cia e/ou efetividade. Assim, os estudos de-
veriam, no futuro, concentrar-se em testar a 
teoria, preferivelmente de um ponto de vis-
ta etiopatogênico, em vez de sintomático. Po-
deremos promover uma rigorosa abordagem 
baseada em evidências no campo dos trans-
tornos da personalidade apenas quando for-
mos capazes de integrar teorias bem valida-
das expressadas em tratamentos psicológicos 
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eficazes com a TCC (veja David & Montgo-
mery, 2011). 

Como existem evidências prelimina-
res da eficácia e da efetividade de tratamentos 
psicológicos derivados de outros paradigmas 
psicoterapêuticos (p. ex., psicanalítico dinâ-
mico), a TCC deveria servir de plataforma 
para integração das psicoterapias, também 
preparando para a integração com outros tra-
tamentos não psicológicos (i. e., farmacote-

rapia) quando estes forem baseados em evi-
dências. É importante fazer uma análise dos 
resultados da TCC em vários níveis (incluin-
do, por exemplo, o nível neurobiológico) para 
uma integração entre tratamentos psicológi-
cos e farmacológicos — embora, levando em 
conta o quadro farmacoterápico aqui revisa-
do, os tratamentos psicológicos configurem, 
neste momento, a primeira linha de interven-
ções para os transtornos da personalidade.

16  BECK, DAVIS & FREEMAN


