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a segunda edição de Vencendo a an sie dade 
social com a terapia cognitivo-comportamen-
tal: manual do paciente e do guia do terapeuta 
que o acompanha apre senta uma grande 
quantidade de in for mações sobre a natureza 
da ansie da de social, sobre as técnicas cogni-
tivo-compor ta men tais uti li zadas para tratá-la, 
sobre co mo implementar essas técnicas e so-
bre como trabalhar com os problemas que 
surgirem durante o tratamento. Esperamos 
que a disponibilização deste pacote para os 
clí nicos sirva para disseminar de forma mais 
ampla essa terapia de base empírica, estimu-
lar novas pesquisas sobre a natureza e o trata-
mento da ansiedade social e me lhorar as vidas 
de indivíduos que sofrem seus efeitos pertur-
badores. A segunda edi ção baseia-se no tra-
balho original, mas também inclui muito do 
que aprendemos desde a sua publicação, em 
2000. Esperamos que estes volumes (manual 
do paciente e guia do terapeuta) evidenciem as 
evoluções ocorridas tanto com base em nossos 
sucessos anteriores, quanto com os benefícios 
de nossos erros iniciais.

Os clínicos que utilizam este programa de 
tratamento devem ler primeiro o manual do 
paciente, pois o guia do terapeuta foi escrito 

com base na premissa de que o leitor está fa-
miliarizado com o seu conteúdo. Depois de  
ler o manual do paciente, a maioria dos clí-
nicos conseguirá utilizar exclusivamente o 
guia do terapeuta pa ra conduzir as sessões do 
tratamento. Os primeiros capítulos deste guia 
do terapeuta abordam a forma como imagi-
namos a implementação do tratamento, for-
necem algumas informações adicionais bási-
cas sobre a ansiedade social e seu tratamento,  
e descrevem nossas recomendações para a 
ava  liação do pré-tratamento, contínua e do 
pós-tratamento. Os capítulos intermediários 
apresentam sínteses de cada capítulo do ma-
nual do paciente para fácil referência e apre-
sentam também sugestões de como transmitir 
conceitos básicos e relacionar esses conceitos à 
experiência do paciente. Os últimos capítulos 
estão focados principalmente em como con-
duzir exposições efetivas, incluindo ideias para 
exposições e recomendações sobre como tra-
balhar com os problemas comuns.

modalidade de tratamento

O manual do paciente foi desenvolvido 
de acordo com a expectativa de que seria 
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mais utilizado para tratamento individual. 
Não obstante, imaginamos uma variedade 
de usos adicionais, incluindo como com-
plemento ao tratamento em grupo, para 
tratamento combinado em grupo e indivi-
dual, para autoajuda, como um comple-
mento para o cliente usar com sua farma-
coterapia e como tratamento auxiliar para 
outros problemas, como brigas conjugais 
ou abuso de substâncias, quando a ansie-
dade social parece estar contribuindo para 
o problema.

A vasta maioria dos estudos que corro-
boram a eficácia da reestruturação cogniti-
va e da exposição aplica essas intervenções 
sob a supervisão de um terapeuta. Pouco se 
sabe sobre a real eficácia desses procedi-
mentos com pouca ou nenhuma orientação 
de um terapeuta (p. ex., autoajuda, com-
plemento para outro tratamento). Incenti-
vamos a realização de pesquisas que nos 
auxiliam a especificar melhor o nível ideal 
de envolvimento do clínico com diferentes 
grupos de indivíduos com um quadro de 
ansiedade social problemática. 

Embora muitos estudos tenham demons-
trado a eficácia da reestruturação cognitiva e 
exposição sob a supervisão de um terapeuta, 
há pouquíssimas pesquisas disponíveis pa- 
ra abordar a questão da possibilidade de es- 
sas técnicas serem aplicadas em um contexto  
de grupo, tratamento individual ou alguma 
combinação de tratamen to em grupo e indi-
vidual. Diversas meta-análises do tratamento 
cognitivo-comportamental do transtorno de 
ansie-dade social sugerem que os tratamen-
tos individuais e em grupo são associados  
a tamanhos de efeito seme  lhantes (p. ex., 
Acarturk, Cuijpers, van Straten & de Graaf, 
2009; Fedoroff & Taylor, 2001; Gould,  
Buckminster, Pollack, Otto & Yap, 1997;  
Powers, Sigmarsson & Emelkamp, 2008; 
Taylor, 1996), e apenas um estudo empírico su-
gere que há uma diferença, favorecendo le-
vemente o tratamento individual (Stangier, 
Heidenreich, Peitz, Lauterbach & Clark, 
2003). Devido à carência de pesquisas sobre 

essa questão, apresentamos o que considera-
mos como as vantagens e as desvantagens de 
conduzir esse tratamento nas modalidades 
individual e em grupo. Para uma apresenta-
ção detalhada da nossa abordagem de trata-
mento específica para formato de grupo, ver 
Heimberg e Becker (2002).

A abordagem do tratamento em grupo 
proporciona muitas vantagens. A ansieda-
de social pode às vezes levar a níveis extre-
mos de isolamento. As pessoas afetadas 
podem sentir vergonha de seus medos e 
muitas nunca os discutiram com outra pes-
soa. O grupo de terapia possui muita força 
para normalizar a experiência da ansieda-
de social, facilitando o contato com pesso-
as que tenham pensamentos e sentimentos 
semelhantes. Dentro do grupo, os pacientes 
conseguem se apoiar e incentivar os esfor-
ços e o compromisso uns dos outros para 
mudar e aprender com as tentativas mútu-
as de superação de seus medos. O grupo 
também facilita as exposições na sessão, 
pois os membros do grupo estão pronta-
mente disponíveis para servir como parcei-
ros de dramatização ou membros da pla-
teia. Além disso, os membros do grupo aju-
dam a desafiar o pensamento distorcido do 
indivíduo durante a reestruturação cogniti-
va e podem proporcionar feedback sobre a 
qualidade do desempenho do indivíduo du-
rante a exposição. Em muitos casos, a con-
tribuição dos membros do grupo é mais po-
derosa e confiável do que o feedback apre-
sentado por um terapeuta individual.

Uma das maiores desvantagens do for-
mato de grupo é que pode ser difícil – se-
não impossível – obter um número adequa-
do de pacientes apropriados em muitas si-
tuações clínicas. Além disso, nem todos os 
pacientes com transtorno de ansiedade so-
cial são adequados para participarem de um 
grupo. Pacientes que sejam excessivamente 
hostis, que demandem atenção ou que apre-
sentem patologias graves da personalidade 
podem interferir no processo de grupo e 
prejudicar a qualidade do tratamento rece-
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bido pelos outros membros. Em raras oca-
siões um paciente apresentará ansiedade 
social tão severa que terá dificuldade para se 
concentrar e aprender os conceitos apresen-
tados no grupo. Esse indivíduo pode tentar 
reduzir a sua ansiedade evitando ou não 
participando das sessões. Esses pacientes se-
rão mais bem atendidos, pelo menos inicial-
mente, no tratamento individual.

O tratamento individual propicia maior 
flexibilidade em termos do ritmo e da duração 
da terapia e do nível em que questões além da 
ansiedade social podem ser abordadas, se ne-
cessário. Os pacientes também podem passar 
mais tempo com o terapeuta trabalhando com 
suas crenças desadaptativas idiossincráticas e 
não precisam passar seu tempo observando 
outras pessoas que lutam contra pensamentos 
distorcidos e participar de exposições que tal-
vez não sejam diretamente relevantes a suas 
preocupações pessoais.

Provavelmente, a maior desvantagem 
do tratamento individual é que, em muitas 
situações clínicas, é difícil ter uma variedade 
de parceiros de dramatização disponíveis 
para exposições e o terapeuta deve cumprir 
esse papel com maior frequência do que no 
tratamento em grupo. Pode ser difícil para o 
terapeuta participar e observar ao mesmo 
tempo o comportamento do paciente du-
rante exposições na sessão (i.e., monitoran-
do simultaneamente o nível de ansiedade do 
paciente, observando se o cliente está cum-
prindo seus objetivos, acom panhando o 
tempo da exposição e participando da tare-
fa social em questão). Além disso, a familia-
ridade do cliente com o terapeuta pode, às 
vezes, impedir a mobilização de níveis ade-
quados de ansiedade, o que pode interferir 
na habituação da ansiedade durante as ex-
posições (Hayes, Hope, VanDyke & Heim-
berg, 2007). Os capítulos finais deste guia 
do terapeuta apresentam sugestões para tra-
balhar com essas e outras questões relacio-
nadas à condução de exposições efetivas.

Terapeutas

Em nosso programa de pesquisa, psi-
cólogos e estudantes de doutorado em psi-
cologia clínica ou aconselhamento com 
formação em terapia cognitivo-comporta-
mental atuaram como terapeutas. O tera-
peuta ideal para conduzir este tratamen- 
to deve estar intimamente familiarizado 
com a teoria cognitivo-comportamental, 
ter uma compreensão da ansiedade social 
pela perspectiva cognitivo-comportamen-
tal e possuir boas habilidades terapêuticas 
básicas. Contudo, um dos nossos objetivos 
com esse programa é disseminar este trata-
mento de forma mais ampla. Esperamos 
que o manual do paciente e o guia do tera-
peuta sejam suficientemente detalhados 
para permitir que terapeutas relativamente 
novos e terapeutas de diferentes orienta-
ções teóricas e disciplinas profissionais 
apli quem o tratamento. Esses terapeutas 
pro vavelmente se beneficiariam mais com 
a supervisão e a orientação de um terapeu-
ta cognitivo-com portamental experiente 
em seus primeiros casos e nos casos mais 
complexos que encontrassem.

Ao conduzir tratamento em grupo, as 
sessões devem ser dirigidas por dois cotera-
peutas. Embora tenhamos conduzido gru-
pos com um único terapeuta ocasional-
mente, essa abordagem costuma ser bas-
tante desafiadora e fatigante para o tera-
peuta. Os grupos também são mais benefi-
ciados se tiverem um terapeuta de cada 
gênero. Esse arranjo permite maior flexibi-
lidade para criar exposições relevantes na 
sessão, pois muitos pacientes têm medo de 
interações com o sexo oposto. Além disso, 
pacientes que apresentam medos extremos 
de interação com o sexo oposto podem ter 
medo de interagir com um terapeuta do 
sexo oposto e podem considerar o grupo 
menos ameaçador se houver um terapeuta 
do mesmo sexo.
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medicamentos concomitantes

Muitos pacientes podem estar toman-
do um ou mais medicamentos psicotrópi-
cos quando iniciam o tratamento. Alguns 
estarão tomando a medicação com a inten-
ção específica de controlar sua ansiedade 
social. Vários medicamentos diferentes se 
mostraram eficazes no tratamento do trans-
torno de ansiedade social (ver, para revi-
sões, Blackmore, Erwin, Heimberg, Magee 
& Fresco, 2009; e Schneier, Erwin, Heim-
berg, Marshall & Mellman, 2007). É claro, 
raramente vemos um paciente cujo uso de 
medicação seja associado à remissão da 
sua ansiedade – não há incentivo para essa 
pessoa procurar tratamento cognitivo-com-
portamental. Infelizmente, contudo, obser-
vamos que muitos pacientes tomam medica-
mentos sem amparo empírico para sua efi-
cácia para o transtorno de ansiedade social 
(ou para os quais a pesquisa sugere falta de 
eficácia) ou estão tomando um medicamen-
to potencialmente apropriado, mas em uma 
dose abaixo da faixa recomendada.

Além disso, nossa experiência clínica 
sugere que muitos clientes têm uma com-
preensão mínima sobre como sua medica-
ção funciona, outras opções disponíveis de 
medicação, o possível impacto dessas dro-
gas sobre a terapia cognitivo-comporta-
mental e assim por diante. Se o terapeuta 
não é o médico que prescreve a medicação, 
ele deverá estabelecer uma relação colabo-
rativa com o médico assim que possível, 
para chegar a um consenso sobre a melhor 
forma de coordenar a terapia e o tratamento 

farmacológico. Mudar a dosagem de uma 
medicação existente, trocar ou adicionar 
outro medicamento, descontinuar o uso de 
um medicamento ou alterar a medicação no 
decorrer da terapia são opções que podem 
ser apropriadas para pacientes diferentes.

Quando não é exigido para a participa-
ção em um ensaio controlado e randomiza-
do, não acreditamos ser necessário que os 
pacientes descontinuem seus medicamentos 
antes de começar este programa. De fato, 
recomendamos auxiliar pacientes que já es-
tejam tomando medicamentos a avaliar e, se 
necessário ou desejado, trabalhar juntamen-
te com seus médicos para modificar ou des-
continuar seu regime atual. Desencorajamos 
os pacientes a ajustarem seu regime de me-
dicação repetidamente no decorrer da tera-
pia, pois, do ponto de vista clínico, quere-
mos que possam atribuir ao máximo as mu-
danças positivas em seus sintomas aos seus 
próprios esforços. Para indivíduos que to-
mam medicação “se necessário”, pedimos 
para não tomarem antes das sessões de te-
rapia ou das tarefas de casa de exposição.

Para pacientes que não estejam toman-
do medicação, na maioria dos casos, reco-
mendaríamos um teste deste programa an-
tes de procurar opções medicamentosas. 
Exceções podem ser pacientes com tanta 
ansiedade social que tenham dificuldade 
para tolerar as demandas interpessoais da 
terapia ou que desajem uma redução rápi-
da dos sintomas, por estarem enfrentando 
um estressor social agudo (p. ex., começan-
do um novo trabalho com demandas so-
ciais significativas).


