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Prefácio I
Bernard Rangé

Desde cedo na minha vida, certamente influenciado pelo modo 
de pensar de meu pai, já me orientava para buscar conhecimentos basea-
dos em fatos empíricos. Assim, ao entrar na PUC-Rio, em 1967, tive a 
oportunidade de aprender a terapia comportamental que se fazia na 
época, baseada em princípios associativos que geraram um conhecimen-
to com base nos conceitos de condicionamento clássico, de Ivan Petro-
vich Pavlov, e instrumental/operante, de B. F. Skinner. Com base nesse 
conhecimento empiricamente fundamentado fui aprendendo a tratar 
fobias e quadros de ansiedade, hoje descritos como transtorno de pâni-
co e agorafobia e muitos outros quadros tratados com técnicas de modi-
ficação do comportamento, como eram chamadas na época.

Nos anos 1960, surgiu uma grande novidade na ciência psicoló-
gica que ficou conhecida como a “revolução cognitiva”, em decorrên-
cia das contribuições de Jean Piaget e Alexander Luria. Nesse movi-
mento, Albert Ellis, um ex-psicanalista que havia sido treinado por 
Karen Horney, desenvolveu a sua Terapia Racional-Emotiva (TREC), 
assim como o também ex-psicanalista Aaron T. Beck a sua Terapia 
Cognitiva (TC). Com a publicação de Bandura, em 1969, do livro 
Principles of behavior  modification, no qual, além de resumir o conhe-
cimento científico produzido até então, apresentava o novo conceito 
de modelação – aprendizagem pela observação de modelos – ainda 
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chamou a atenção para a necessidade de dar atenção a “processos sim-
bólicos”. Talvez, em decorrência, isso possa ter favorecido a aceitação 
das contribuições de Albert Ellis e Aaron T. Beck no âmbito da Associa-
tion for Advancement of Behavior Therapy (AABT): novas estratégias 
de tratamento baseadas nesse “modelo cognitivo”. Este modelo se base-
ava na ideia de uma relação entre situações, interpretações (algo) cons-
cientes e as consequências emocionais e comportamentais daquelas in-
terpretações. Primeiramente usada para tratar processos depressivos, 
progressivamente outros tipos de problemas pareciam responder bem a 
essas intervenções cognitivas e comportamentais, tais como os transtor-
nos de ansiedade, os transtornos alimentares e os transtornos de abuso e 
dependência de substâncias. Muito desse trabalho representou uma re-
valorização daquilo que é referido como “relação terapêutica”. 

Na Reunião Anual da AABT, em Boston, em 1992, pude ter 
contato com o novo trabalho de Marsha Linehan com pacientes que 
apresentavam transtorno de personalidade borderline na Terapia Com-
portamental Dialética (DBT). Pude conhecer também as contribui-
ções iniciais de Jeffrey Young, na construção inicial de sua Terapia do 
Esquema, visando inicialmente o trabalho com pacientes com trans-
tornos da personalidade e que posteriormente puderam ter uma apli-
cação para outros quadros. E, pouco depois, o trabalho de Steven 
Hayes com seu modelo da Terapia de Aceitação e Compromisso 
(ACT). Essas contribuições representavam um novo modo de traba-
lhar os problemas emocionais dos pacientes, incluindo os conceitos de 
aceitação e mudança, no sentido de promover regulação emocional.

Em 1993, houve um Congresso Mundial de Psiquiatria no Rio de 
Janeiro, para o qual vieram eminentes pesquisadores norte-americanos, por-
tugueses, espanhóis, argentinos da área de Terapia Cognitivo-Comporta-
mental (TCC). Isso motivou aqueles que trabalhavam com TCC no Rio a 
propor um Congresso Internacional de TCC com esses pesquisadores. Em 
decorrência disso, tivemos apresentações brilhantes de David Barlow, de 
Jack Maser, diretor do setor de transtornos de ansiedade do National Insti-
tute of Mental Health, dos Estados Unidos, do Hector Fernandez-Alvarez, 
Sergio Pagés e Hebert Chappa, da Argentina, de Gualberto Buela-Casal e 
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Vicente Caballo, da Espanha e muitos outros. Depois disso, Barlow foi no-
meado diretor da Seção 12 da American Psychological Association, deno-
minada Society of Clinical Psychology e, nessa posição, instituiu uma força-
tarefa para estabelecer as bases de psicoterapias baseadas em evidências. Essa 
comissão passou a ser permanente e pode servir indicação de quais trata-
mentos estão sendo empiricamente sustentados.   

Meus trabalhos como orientador de cursos de mestrado e douto-
rado e minhas idas a congressos me fizeram aprender novas contribui-
ções de tratamento, como a Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), 
de Jon Kabat-Zinn, com quem fiz um workshop no International Con-
gress of Cognitive Therapies (IACP), em Roma, em 2007; a Terapia Fo-
cada na Compaixão, de Paul Gilbert, com quem tive a oportunidade de 
fazer um workshop no Congresso Mundial de TCC, em Boston, em 
2010, além de um outro workshop com David Barlow sobre tratamen-
tos transdiagnósticos; e a Terapia Metacognitiva, de Adrian Wells, com 
quem fiz um workshop no IACP Congress, em Istambul, em 2011. Tive 
também a oportunidade de conhecer o brilhante trabalho de Irismar 
Reis de Oliveira, com sua Terapia Cognitiva Processual. 

Assim, o livro A prática das intervenções psicoterápicas: como tratar pa-
cientes na vida real, organizado por Wilson Vieira Melo, faz um passeio pe-
las três ondas apresentando aspectos da primeira onda no capítulo “Análise 
Funcional do Comportamento”, da segunda onda nos capítulos de TREC, 
Terapia Construtivista, Terapia Cognitiva e Terapia Cognitiva Processual, e 
de todas as principais vertentes da chamada terceira onda, onde estão in-
cluídos os capítulos sobre Terapia Funcional Analítica (FAP), Terapia Meta-
cognitiva, Terapia Comportamental Dialética (DBT), Terapia de Aceitação 
e Compromisso (ACT), Terapia Focada na Compaixão, Terapia Cognitiva 
Baseada em Mindfulness (MCBT) e outras. A Parte III contempla interven-
ções baseadas em diferentes contextos como intervenções transdiagnósticas, 
com famílias com filhos, na saúde e em hospitais, em situações de estresse e 
no uso de mindfulness para manejo do estresse, uso de realidade virtual e 
tecnologia na saúde mental. Trata-se de um livro ambicioso que dá conta 
daquilo que ele almeja. Está bem concebido, organizado, escrito e é supera-
tualizado. Parabéns a todos os autores pelo feito.





Tentativas integradoras para entender questões complexas de 
saúde podem transcender as fronteiras das disciplinas e do conheci-
mento e fornecem oportunidades para observar os fenômenos a partir 
de perspectivas diversas. Um problema-chave do diagnóstico é o fato 
de que os elaborados sistemas de classificação hoje existentes se ba-
seiam somente em descrições subjetivas dos sintomas. Tal fenomeno-
logia detalhada inclui a descrição de múltiplos subtipos clínicos; no 
entanto, reconhece-se que uma variedade de transtornos pode exibir 
sintomas clínicos semelhantes e que um mesmo transtorno pode se 
manifestar de forma distinta em pessoas diferentes.

A relação entre o estresse e a enfermidade é um forte exemplo 
de uma área de estudo que pode ser mais bem compreendida a partir 
de uma perspectiva integradora. O potencial de um enfoque integra-
dor para contribuir com as melhorias na saúde e bem-estar humanos 
é mais importante do que os vieses históricos que têm sido associados 
à abordagem científica integradora. Essa abordagem mostra, muito 
claramente e sem nenhuma dúvida, que as causas, desenvolvimento e 
prognóstico dos transtornos são determinados pelas interações de fa-
tores psicológicos, sociais e culturais com a bioquímica e a fisiologia. 
A bioquímica e a fisiologia não estão desconectadas e não diferem do 
restante das experiências e eventos de vida do indivíduo.

Prefácio II
Mário Francisco Juruena



24   Prefácio II

Esse sistema está baseado nos estudos atuais que relataram que 
o cérebro e seus processos cognitivos funcionam em extraordinária 
sincronia.  A mente (nossos pensamentos, sentimentos, crenças e es-
peranças) é a parte do funcionamento do cérebro que integra este pa-
radigma. A interação corpo-mente, um funcionamento explícito do 
cérebro, é crítica para a manutenção da homeostase e bem-estar.

Hoje, é amplamente aceito que o estresse psicológico pode alterar 
o estado homeostático interno de um indivíduo. Durante o estresse 
agudo, ocorrem respostas adaptativas, com uma interrupção aguda des-
se equilíbrio, podendo a enfermidade sobrevir. Os ambientes sociais e 
físicos têm um enorme impacto e influenciam este processo de adapta-
ção ou "alostase". É correto afirmar, ao mesmo tempo, que nossas expe-
riências alteram nosso cérebro e pensamentos, isto é, modificando nossa 
mente, alteramos nossa neurobiologia. Essa ação do cérebro é a primei-
ra linha de defesa do corpo contra a enfermidade, contra o envelheci-
mento e a favor da saúde e do bem-estar. Dessa forma, somente a ado-
ção de um enfoque multidisciplinar, reunindo o conhecimento e a tec-
nologia da física, da fisiologia, da psicologia e da filosofia, poderá inte-
grar o sistema em seu conjunto. Os genes, o estresse precoce, as experiên-
cias na vida adulta, o estilo de vida e as experiências de vida estressantes 
contribuem como forma pela qual o corpo se adapta a um meio am-
biente mutável; e todos esses fatores ajudam a determinar o custo para 
o corpo – ou a "carga alostática". A maioria desses estudos envolve a 
neurobiologia e a psicologia, mas são imperfeitos sem a contribuição de 
outras áreas, tais como a antropologia cultural, a economia, a epidemio-
logia, a ciência política e a sociologia.

As TCCs, ou Terapias Cognitivo-Comportamentais, estão agora 
no centro da política de saúde mental do governo britânico. Sucessi-
vos governos britânicos comprometeram uma combinação de £ 580 
milhões para uma política chamada Melhor Acesso para Psicoterapias 
(IAPT), que aumenta enormemente a disponibilidade de TCC, por 
meio do Serviço Nacional de Saúde Britânico (NHS), e treinou 6.000 
novos terapeutas cognitivos. É a mais ousada expansão dos serviços de 
saúde mental em qualquer parte do mundo.



A Prática das Intervenções Psicoterápicas   25

Ao estudar Albert Ellis e Aaron Beck, entendi que eles tinham 
sido diretamente inspirados pela filosofia grega antiga, particularmen-
te pelo estoicismo, que insistia que "não são eventos, mas nossas opi-
niões sobre eles, que nos causam sofrimento”. A TCC também tira da 
filosofia antiga o "método socrático" – a ideia de Sócrates de que os 
seres humanos podem ser ensinados a examinar suas mentes, trazer 
crenças inconscientes para a consciência e então racionalmente consi-
derar e desafiar quaisquer crenças que os tornem doentes. Ellis e Beck 
pegaram ideias e técnicas da filosofia antiga e as trouxeram para o co-
ração da ciência ocidental, mas, ao fazê-lo, removeram qualquer men-
ção de ética, valores ou o “significado mais alto” da vida. Eles também 
removeram os aspectos sociais, políticos e religiosos da filosofia antiga 
e a transformaram em um “conjunto de ferramentas” de técnicas ins-
trumentais não morais para o indivíduo. Beck então testou a eficácia 
terapêutica dessas técnicas com uma série de testes empíricos. Este 
corpo impressionante de evidências para as TCCs é o que convenceu 
o governo britânico a colocar meio milhão de libras e torná-lo mais 
disponível a população.

Você não pode ensinar a boa vida sem trazer essas questões sub-
jetivas de valores e, porque não dizer, sem alma. Por que não mencio-
nar pelo menos parte do material original para essas ideias? Filósofos 
como Sêneca, Marco Aurélio, Epictetus, Tomás de Aquino e Platão 
são alguns dos maiores escritores que nossa cultura já produziu – en-
tão, por que não apresentar os jovens diretamente a eles?

O perigo da “política do bem-estar” é que ela se torna tecno-
crática, iliberal e elitista. Os especialistas científicos chegam a deci-
dir o que significa “bem-estar” e as massas são simplesmente condi-
cionadas nas técnicas e estilos de vida corretos, em vez de se torna-
rem sujeitos para se engajar na conversa ética como pessoas de racio-
cínio autônomo.

A TCC é um caminho a seguir, combinando a abordagem base-
ada em evidências com uma abordagem mais aberta e consciente dos 
valores. E ao introduzir as pessoas possibilita conectá-las ao pessoal, 
ao social e ao ser político, que nos capacita não apenas a superar os 
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transtornos emocionais, mas também a seguir vidas mais ricas, felizes 
e mais conscientes.

O livro A prática das intervenções psicoterápicas: como tratar pa-
cientes na vida real, organizado pelo Wilson Vieira Melo, leva os leito-
res de língua portuguesa neste sentido. Muito feliz em ver que nesta 
obra Wilson e colaboradores integram aspectos da importância do 
diagnóstico em psicoterapia, além de técnicas das abordagens da ter-
ceira onda e intervenções em diferentes contextos. Boa leitura e estu-
do a todos e a cada um.



Não importa quanta água você beba, jamais conseguirá beber 
um oceano inteiro. O número de técnicas existentes hoje no campo 
das psicoterapias é praticamente incontável. Algumas delas se apre-
sentam como novas propostas de estratégias antigas e já conhecidas, 
outras realmente inovam e trazem importantes avanços para a área 
(Hoffman & Asmundson, 2008). A proposta desta obra é a de apre-
sentar as principais técnicas utilizadas dentro de cada uma das abor-
dagens psicoterápicas, conhecidas hoje como cognitivo-comporta-
mentais e também contextuais.

A terapia cognitiva tradicional postula a primazia do pensa-
mento sobre a emoção. É uma abordagem bastante racionalista e 
que já demonstrou de maneira consistente a sua utilidade na clínica 
psicológica. Os pressupostos básicos são de que a atividade cognitiva 
influencia as emoções e o comportamento. Além disso, entende que 
a cognição é passível de ser monitorada e alterada e que, alterando-a, 
se pode modificar as emoções e o comportamento subjacente (Beck, 
1994). A ideia de que não são as coisas em si, mas sim a representa-
ção mental que construímos delas não é nova e remonta a uma esco-
la de pensamento filosófico denominada estoicismo, datada do sécu-
lo I d.C. que tem entre seus principais pensadores o filósofo grego 
Epictetus (55dC-135dC).

Apresentação
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Apesar de bastante pragmática, esta forma de entender o sofri-
mento humano pode acabar por reduzi-lo a um viés interpretativo. 
Algumas críticas atuais são feitas ao modelo de definição tradicional 
das terapias cognitivas e isso fez com que novas abordagens surgissem, 
especialmente a partir dos anos 1990 (Hoffman & Hayes, 2018). A 
expansão do conceito de reestruturação cognitiva, incluindo a ideia de 
que nem todos os pensamentos disfuncionais devem ser modificados, 
mas sim que podemos aceitá-los faz parte de uma nova maneira de 
nos relacionarmos saudavelmente com eles. Deste modo, as aborda-
gens cognitivas e contextuais parecem estar ganhando uma nova rou-
pagem nos últimos anos.  

Uma nova definição da abordagem cognitiva a entende como 
um tratamento estratégico e personalizado que surge da conceitualiza-
ção de caso e incorpora estratégias cognitivas, comportamentais e ba-
seadas na aceitação, além de ser equilibrada pelo cultivo e manuten-
ção da relação terapêutica (Wenzel, 2018). A relação terapêutica, co-
locada no centro de muitas das principais intervenções psicoterápicas 
atuais, é o principal preditor de sucesso no tratamento psicoterápico. 
Nas palavras do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung (1875-1961) “co-
nheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma 
alma humana, seja apenas outra alma humana” (Jung, 1983).

A minha motivação inicial em trabalhar no presente livro nas-
ceu da necessidade que percebi em meus estudos de aglutinar em uma 
única obra a imensa quantidade de diferentes técnicas de psicoterapia 
apresentadas pelas principais abordagens conhecidas atualmente por 
funcionarem. A primeira parte do livro fala sobre a importância do 
diagnóstico em psicoterapia, que é abordada em dois capítulos que 
versam sobre o que é a psicoterapia e também sobre a importância da 
avaliação clínica neste processo. O diagnóstico e a conceitualização do 
caso são as ferramentas que norteiam o trabalho de psicólogos e psi-
quiatras no dia a dia dos consultórios, clínicas, hospitais e demais ser-
viços em saúde mental ao redor do mundo.

Por ser um livro de técnicas de psicoterapia, a segunda e mais 
extensa parte apresenta as principais abordagens psicoterápicas e, de 
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uma forma didática, ensina a como utilizá-las no contexto da psicote-
rapia. São ao todo 26 capítulos que apresentam o uso das técnicas, 
desde a abordagem pautada nos princípios básicos da ciência compor-
tamental como a Análise Funcional do Comportamento até aquelas 
abordagens mais racionalistas e construtivistas como a Terapia Racio-
nal-Emotiva (TREC), Terapia Cognitiva, Terapia Construtivista, Te-
rapia Cognitiva Processual, Terapia Metacognitiva. Nos anos 1990, 
algumas abordagens oriundas das terapias mais racionalistas surgem 
com uma proposta mais densamente concentrada no trabalho sobre as 
emoções, como são os casos da Terapia do Esquema, Terapia Focada 
nas Emoções e a Terapia do Esquema Emocional. Dentre as aborda-
gens apresentadas na obra, algumas têm uma influência maior do mo-
delo comportamental, conhecidas como abordagens contextuais. São 
os casos da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT), Terapia Ana-
lítico-Funcional (FAP), Terapia Comportamental Dialética (DBT) e a 
Terapia Comportamental Dialética Radicalmente Aberta (RO-DBT), 
Terapia Focada na Compaixão e a Terapia Cognitiva Baseada em  
Mindfulness (MBCT). Há também dois capítulos de tratamento para 
casais onde abordagens atuais são apresentadas de maneira clara e elu-
cidativa por meio das Terapias Comportamental Integrativa de Casal 
e a de Casais Focada nas Emoções, além da Terapia Cognitiva Sexual.

A terceira parte do livro aborda algumas especificidades de inter-
venções realizadas em diferentes contextos como a tendência atual das 
intervenções transdiagnósticas em psicoterapia. Também são apresenta-
das intervenções em família com crianças, intervenções em estresse nos 
diferentes estágios desenvolvimentais e o pioneirismo das intervenções 
em Mindfulness para redução de estresse. Por fim, são discutidos os de-
safios de se trabalhar com intervenções na psicologia da saúde e no perío-
do de hospitalização, além de aspectos atuais como intervenções com rea-
lidade virtual e o uso de tecnologia em saúde mental.

Agradeço a todos os colegas que contribuíram de maneira tão 
brilhante para que esta obra pudesse se concretizar e também aos pa-
cientes que todos os dias nos ensinam e inspiram. Desejo a todos uma 
excelente leitura e espero que a presente obra contribua de modo con-
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sistente para aperfeiçoar a prática clínica de todos os colegas que dedi-
cam suas vidas a aliviar o sofrimento das pessoas que procuram aten-
dimento em saúde mental. Fazer psicoterapia é fazer ciência como 
quem faz arte. Boa leitura!

Wilson Veira Melo
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