
A terapia cognitivo-comportamental dis-
põe de amplas evidências como inter-

venção poderosa para os problemas de saú-
de mental dos adultos. Muitos livros foram 
publicados sobre a área de terapia cogniti-
vo-comportamental, seja da perspectiva da 
pesquisa, seja da perspectiva da prática. Os 
tratamentos cognitivo-comportamentais 
têm uma base empírica, e a maioria dos 
profissionais, pelo menos na América do 
Norte, é treinada em um modelo científico-
-profissional.

Considerando o amplo apoio e treina-
mento disponível na área da terapia cog-
nitivo-comportamental, por que estamos 
escrevendo outro livro sobre um tipo de 
tratamento que já foi amplamente descrito 
tanto nas publicações acadêmicas quanto 
nas populares? Acreditamos que a ligação 
entre ciência e prática requer mais atenção.
Muitos livros são escritos a partir de uma
base científica ou prática, mas poucos fa-
zem a ligação entre ambas as áreas. Embora 
o modelo cognitivo-comportamental possa 
oferecer um sistema subjacente de valores 
que leve a uma prática que usa as mais atu-
alizadas constatações das pesquisas, é ex-
tremamente difícil, para a maior parte dos 

profissionais, estar a par da literatura de pes-
quisa em todas as áreas nas quais oferecem
tratamento. Como profissional de um am-
biente atribulado, uma pergunta que você
faz é a de como manter-se atualizado.

Estamos em uma posição singular para
oferecer a ligação entre ciência e prática,
porque temos experiência em ambos os la-
dos da disciplina. Consequentemente, tra-
balhamos para construir uma ligação forte
que esperamos ser útil para a sua prática
clínica. Esperamos que as informações sobre
os resultados empíricos e os métodos que
traduzem esse conhecimento na prática aju-
dem-no em seu trabalho cotidiano, não só
com os clientes, mas também nos sistemas
nos quais você atua. Entender e usar a pes-
quisa empírica para trazer a arte da psicote-
rapia ao mundo científico são metas dese-
jáveis para que se ofereça um ótimo serviço
aos clientes.

É importante dar sustentação às ba-
ses científicas das intervenções cognitivo-
-comportamentais por meio de observações
clínicas. Acreditamos que a ciência e a prá-
tica podem conviver felizes, casadas. Neste
livro, nossa primeira meta é ligar a ciência
à prática de um modo bidirecional. Onde
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12 ♦ Deborah Dobson e Keith S. Dobson

for possível, apresentaremos qual evidência 
científica há em relação ao uso da terapia 
cognitivo-comportamental para vários pro-
blemas e em ambientes variados. Também 
identificamos lacunas em nosso conheci-
mento da prática clínica. Esperamos que 
os leitores interessados e os futuros pesqui-
sadores busquem preencher essas lacunas 
da área. À medida que a terapia cognitivo-
-comportamental se torna mais amplamen-
te praticada, é fundamental que adaptações
baseadas em pesquisas do modelo integrem 
a abordagem nas várias culturas do mundo 
ou em nossas próprias comunidades.

Uma segunda meta deste livro é a de 
destilar os princípios das intervenções cog-
nitivo-comportamentais retirados da lite-
ratura e oferecer orientações práticas para 
suas aplicações em uma ampla variedade de 
contextos. Muitos manuais de tratamento 
cognitivo-comportamental têm sido escri-
tos, com frequência, para categorias de diag-
nóstico cada vez mais específicas, de acor-
do com o Manual diagnóstico e estatístico de
transtornos mentais, da American Psychiatric 
Association (2000).* Em geral, esses manuais 
foram desenvolvidos de uma maneira rigo-
rosa e testados em clientes cuidadosamente 
selecionados em clínicas especializadas. Há 
uma grande quantidade de sobreposições
entre os tratamentos cognitivo-comporta-
mentais para os diferentes transtornos diag-
nosticados. Ainda assim, na prática, a maior
parte dos clientes tem problemas múltiplos 
ou comorbidades, que podem ou não res-
ponder integralmente aos tratamentos ofe-
recidos nos manuais. Qual manual, se é que 
há algum, deve ser usado primeiro? O que 
o clínico deve fazer se o cliente optar por 
não lidar com nenhum dos problemas diag-
nosticáveis? Esses problemas podem incluir
problemas subclínicos ou não diagnosticá-
veis, tais como baixa autoestima, perturba-
ções do sono, problemas de ajuste ao coti-
diano e dificuldades interpessoais. Podem 
também incluir problemas contextuais, tais 
como acesso inadequado aos cuidados da 
saúde, pobreza e violência familiar. Conse-
quentemente, embora um diagnóstico pos-

* N. de R.: Publicado pela Artmed Editora.

sa oferecer uma compreensão importante 
de um conjunto de sintomas, o cliente pode 
estar mais preocupado com outros aspectos 
de sua vida.

Dadas essas considerações, oferece-
mos uma ampla perspectiva sobre a terapia 
cognitivo-comportamental, que não está li-
gada ao diagnóstico ou a um determinado 
conjunto de problemas. A diagnose não é 
necessariamente uma característica funda-
mental da avaliação cognitivo-comporta-
mental ou da conceituação do caso. Embora
algumas categorias diagnósticas não sejam 
usadas para tratar clientes de determinados 
ambientes, seu uso pode ser comum para o 
diagnóstico de clientes de outros ambientes. 
Como clínicos, é difícil para nós sabermos 
como aplicar os manuais. Boa parte dos 
profissionais não trabalha em clínicas espe-
cializadas, e a maior parte dos clientes quer 
ajuda para resolver problemas múltiplos. Es-
peramos que seja útil para muitos clínicos 
disporem desta destilação e descrição das 
características essenciais dos tratamentos 
cognitivo-comportamentais para os adultos.

Os tratamentos cognitivo-comporta-
mentais têm uma série de elementos co-
muns que são adaptados para o uso em di-
ferentes problemas. É útil para os clínicos 
aprender esses elementos comuns em sua 
prática e adaptá-los a situações ou a clientes
mais desafiadores, conforme o necessário. 
Assim, nossa perspectiva sobre o tratamen-
to dos problemas de saúde mental é ampla. 
Este livro orienta-se principalmente ao uso 
da terapia cognitivo-comportamental com 
indivíduos adultos. Embora apreciemos os 
ótimos resultados que algumas formas da 
terapia de grupo, casal ou familiar tenham 
obtido, a prática da terapia cognitivo-com-
portamental é em grande parte uma prática 
de tratamento individualizado. Consequen-
temente, nosso enfoque está no tratamento
individual de adultos.

Nosso objetivo é oferecer orientações 
para os profissionais de ambientes diferen-
tes com “clientes típicos”. Esses clientes po-
dem ter problemas com ansiedade, depres-
são, relacionamentos ou ajustes à mudança 
ou, simplesmente, em viver. Eles podem 
usar determinadas substâncias em excesso 
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e ter hábitos autodestrutivos ou um estilo
de vida desequilibrado. Podem enfrentar
dificuldades ao tomar decisões sobre o casa-
mento, a carreira ou sobre ter filhos ou não.
Podem relatar insatisfação com seus empre-
gos ou estar muito infelizes. Podem estar
propensos a preocupar-se e a buscar alívio
para suas preocupações. Esses são os tipos de
problemas que os clientes apresentam a seus
terapeutas. As intervenções cognitivo-com-
portamentais podem ser muito úteis para
uma ampla variedade de problemas. É im-
portante para os clínicos a flexibilidade nas
aplicações do tratamento, a fim de ampliar
ao máximo os resultados e a satisfação dos
clientes. Portanto, outra meta é a de ajudar
os clínicos a aprender a avaliar e a enten-
der os problemas de seus clientes, usando a
formulação clínica de casos para tomar deci-
sões sobre as intervenções.

Finalmente, acreditamos que o contexto
é crucial para nossas práticas. Os problemas
de nossos clientes desenvolvem-se nos con-
textos de suas vidas e nos sistemas sociais
em que eles interagem. Nosso trabalho tam-
bém se dá no âmbito de certos contextos ou
sistemas, e esses fatores fazem uma grande
diferença no modo como tratamos nossos
clientes. Se há poucos recursos financeiros,
o tratamento tenderá a ser breve, mesmo
para as pessoas com problemas graves. Se
nosso sistema não sustenta as intervenções
cognitivo-comportamentais, estaremos me-
nos aptos a fazer uso delas. De maneira si-
milar, o tempo e a cultura em que atuamos
fazem diferença. Não é coincidência que a
terapia cognitivo-comportamental tenha se
originado nas culturas ocidentais e, em par-
ticular, naquelas em que há uma orientação
positiva em relação à ciência, uma crença
na lógica do positivismo e uma convicção
geral de que a ciência pode resolver a maior
parte dos problemas humanos. Da mesma
forma que é importante entender como a
história de aprendizagem de nosso cliente
conduz ao desenvolvimento do problema,
é também importante ter uma perspecti-
va sobre o contexto histórico e cultural da
terapia. Existem várias histórias da terapia
cognitivo-comportamental (por exemplo,
Dobson e Dozois, 2001). Por isso, não apre-

sentamos uma perspectiva histórica neste
livro. Este capítulo agora se volta a um breve
exame dos princípios da terapia cognitivo-
-comportamental, e depois considera alguns
dos fatores sociais e culturais que influen-
ciaram seu desenvolvimento e continuam a 
influenciar nossas práticas.

♦ PRINCÍPIOS DA TERAPIA 
COGNITIVO-COMPORTAMENTAL

Os terapeutas com frequência perguntam-se
sobre quais relações há entre as várias abor-
dagens, como “terapia cognitivo-compor-
tamental”, “terapia cognitiva”, “terapia de
resolução de problemas”, “terapia racio-
nal-emotiva (comportamental)”, “terapia
cognitiva interpessoal”, “terapia de esque-
mas”, e entre os vários outros títulos que
se associaram com essa ampla abordagem
ao tratamento. Por meio de uma breve vi-
são geral, e de acordo com Dobson e Dozois 
(2001), vislumbramos as três proposições,
ou princípios, seguintes, que estão presentes
em todos os tratamentos da terapia cogniti-
vo-comportamental:

1. A hipótese de acesso, que afirma que o 
conteúdo e o processo de nosso pensamento
é passível de ser conhecido. Os pensamen-
tos não são “inconscientes” ou “pré-cons-
cientes” ou de alguma forma indisponíveis
à consciência. Ao contrário, as abordagens
cognitivo-comportamentais sustentam a
ideia de que, com treinamento apropriado e
atenção, as pessoas podem se tornar cientes
de seu próprio pensamento.
 2. A hipótese de mediação, que afirma que 
nossos pensamentos medeiam nossas res-
postas emocionais às variadas situações nas
quais nos encontramos. O modelo cogniti-
vo-comportamental não endossa a ideia de
que as pessoas simplesmente tenham uma
resposta emocional a um acontecimento ou
situação, mas que o modo como nós cons-
truímos ou pensamos o acontecimento é
central para a maneira como nos sentimos.
Da mesma forma, são nossas cognições ou
pensamentos que influenciam fortemente
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nossos padrões comportamentais em várias
situações da vida. Por exemplo, sentimo-nos
ansiosos apenas quando consideramos algu-
ma situação como ameaçadora. Quando es-
tamos diante de uma “cognição de ameaça”
também tendemos a estar motivados a es-
capar da situação ou a evitá-la no futuro. 
Esses pensamentos, bem como as respostas 
emocionais e reações comportamentais a
eles, podem, todos, tornar-se rotineiros e 
automáticos com o passar do tempo. Os teó-
ricos cognitivo-comportamentais argumen-
tam que há uma mediação cognitiva entre 
o acontecimento e as respostas típicas das 
pessoas em tal situação.
3. A hipótese de mudança, que é um coro-

lário das duas ideias anteriores, estabelece
que, pelo fato de as cognições serem passí-
veis de conhecimento e mediarem as res-
postas a situações diferentes, podemos in-
tencionalmente modificar o modo pelo qual 
respondemos aos acontecimentos a nosso
redor. Podemos nos tornar mais funcionais 
e mais adaptados por meio da compreensão 
de nossas reações emocionais e comporta-
mentais, assim como usar as estratégias cog-
nitivas sistematicamente.

Além desses princípios, o movimento 
cognitivo-comportamental também endos-
sa uma perspectiva filosófica geral chamada
de “hipótese ou conjectura realista” (Do-
bson e Dozois, 2001; Held, 1995). Embora 
haja variações sobre esse tema no âmbito da 
terapia cognitivo-comportamental, a ideia
geral da conjectura realista é que um “mun-
do real” ou uma realidade objetiva existe, 
independentemente de nossa consciência 
de tal realidade. Assim, as pessoas podem
passar a conhecer o mundo mais apropria-
damente e operar no âmbito desses princí-
pios. Em termos gerais, argumentamos que 
uma avaliação mais acurada do mundo, e
uma adaptação mais próxima de suas de-
mandas, é um dos indicadores da boa saúde 
mental. Ao contrário, um indivíduo pode 
perceber equivocadamente a situação a 
seu redor, o que faz com que a pessoa aja 
de maneira desconcertada em relação a seu
ambiente social. Como resultado, o sujeito 
tenderá a experimentar consequências emo-

cionais e interpessoais negativas. Embora 
ninguém possa conhecer seu mundo per-
feitamente, e, em alguma medida, esteja-
mos em descompasso com nosso ambiente, 
a pessoa que distorce o mundo a seu redor 
ou que não consegue ver as situações como 
elas são tenderá a ter mais problemas do que 
aquele que for mais realista.

O modelo cognitivo-comportamental 
considera a utilidade dos pensamentos di-
ferentes, além da precisão de pensamentos 
relativos a situações específicas. Reconhe-
cemos que os padrões de pensamento, in-
cluindo as ideias gerais, hipóteses e esque-
mas derivam, ao longo do tempo, de nossas
experiências com o ambiente social. Tais hi-
póteses e esquemas também afetam o modo 
como vemos o mundo. Além disso, pelo 
fato de potencialmente limitarem os tipos 
de situações nas quais nos colocamos, ou 
a variação possível de atividades nas quais 
podemos nos imaginar, elas nos predispõem 
a certas maneiras de pensar que podem se 
tornar autossatisfatórias. Assim, uma vez es-
tabelecidos os esquemas, eles não só afetam
nossas memórias das experiências que tive-
mos, mas também ditam nosso desenvol-
vimento futuro e a variação de atividades. 
Nesse sentido, as pessoas “criam” a sua pró-
pria realidade e também reagem a ela.

♦ CONTEXTO ATUAL:
ONDE ESTAMOS AGORA?

O desenvolvimento da medicina baseada 
em evidências e, em especial, da psicotera-
pia baseada em evidências, foi útil à terapia 
cognitivo-comportamental. Nos anos de 
1990, houve um movimento em direção à 
identificação de tratamentos sustentados 
empiricamente (Chambless e Ollendick, 
2001). As disciplinas da área de saúde men-
tal na América do Norte também endossa-
ram a necessidade de treinamento e prática 
nas terapias empiricamente sustentadas. Por 
exemplo, os padrões de residência psiquiá-
trica da American Psychiatric Association, 
juntamente com os padrões de abonação 
do treinamento de psicólogos clínicos e de 
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aconselhamento nas associações psicológi-
cas norte-americanas e canadenses, exigem
que quem esteja em treinamento passe por
tratamentos empiricamente sustentados.

A terapia cognitivo-comportamental foi
usada no tratamento de uma grande varie-
dade de transtornos e problemas. Foi am-
plamente divulgada por meio de manuais
de tratamento e livros para os membros da
comunidade da área de saúde mental, e um
conhecimento cada vez maior sobre essa
abordagem é divulgado ao público por meio
da mídia e de sites (por exemplo, www.aca-
demyofct.org). O público está cada vez mais
exigindo a terapia cognitivo-comportamen-
tal como uma abordagem ampla ao trata-
mento. Sendo clínicos que valorizam a pes-
quisa, devemos ter cuidado para garantir que
a popularidade da terapia cognitivo-compor-
tamental não ultrapasse a evidência de sua
eficácia (ver Capítulo 11 deste livro). Ela está
certamente mais em voga na sociedade oci-
dental do que uma série de serviços. Na ver-
dade, em muitos países, há uma forte carên-
cia de terapeutas cognitivo-comportamentais
qualificados, considerada a demanda e o va-
lor potencial da terapia para a sociedade.

Para tomar o exemplo da depressão,
sabemos que, em qualquer momento do
tempo, aproximadamente 3% da popula-
ção estará experimentando um episódio de
transtorno depressivo maior (Kessler, 2002).
A população dos Estados Unidos é aproxima-
damente de 300 milhões de pessoas, e isso se
traduz em aproximadamente 9 milhões de
casos de depressão clínica hoje. Os testes clí-
nicos de terapia cognitivo-comportamental
para a depressão usam com frequência um
protocolo de tratamento de 20 sessões. Se to-
dos esses casos de depressão fossem tratados
adequadamente (e somente) com a terapia
cognitivo-comportamental, cerca de 180 mi-
lhões de sessões de tratamento seriam neces-
sárias! E isso só diz respeito à depressão; o
índice relativo a todos os outros transtornos
mentais tratáveis é obviamente muito maior.
Qualquer exame superficial do número de
profissionais e programas disponíveis deixa
claro que essa quantidade de sessões de tera-
pia cognitivo-comportamental não está dis-
ponível. Alguns sistemas de cuidado de saú-

de, tais como o National Health Service, no
Reino Unido, têm recomendado uma “abor-
dagem em passos”, pela qual intervenções
mínimas são usadas para problemas leves.
Essas intervenções podem incluir bibliote-
rapia, psicoeducação e grupos de autoajuda
cognitivo-comportamental. Um dos propó-
sitos dessas novas abordagens é ampliar os
recursos disponíveis. Boa parte dos clínicos
está buscando extensões para os tratamen-
tos, tais como grupos de autoajuda ou pro-
gramas comunitários.

Dado o grande desequilíbrio entre pro-
cura e oferta de serviços cognitivo-com-
portamentais, o que está acontecendo? A
demanda pela terapia baseada em evidên-
cias tem propiciado que os programas de
treinamento incorporem mais tratamentos
deste tipo em seus currículos. É provável
que mais fornecedores de serviços estejam
disponíveis para oferecer a prática baseada
em evidências a longo prazo. No prazo mais
curto, também notamos o desenvolvimen-
to de um amplo mercado para programas
de pós-graduação, atividades de educação
continuada, publicação de manuais de tra-
tamento e outras formas de educação. Mui-
tos profissionais estão tirando vantagem
dessas atividades. Outro avanço positivo foi
o do crescimento dos serviços dedicados à
terapia cognitivo-comportamental ou que
pelos menos a incluem como parte do tra-
tamento. Há, hoje, clínicas de terapia cogni-
tivo-comportamental em uma variedade de
ambientes, que vão da prática privada a clí-
nicas ambulatoriais, terciárias e de cuidado
especial, além de programas comunitários.
As chamadas Health Maintenance Organi-
zations (HMOs – “organizações para a prote-
ção da saúde”) dos Estados Unidos passaram
a incluir programas de terapia cognitivo-
-comportamental em seus serviços. Essa ên-
fase da terapia cognitivo-comportamental
nas HMOs está, sem dúvida, parcialmente
fundada no tratamento de curto prazo e nos
custos consequentemente mais baixos em
relação aos demais tratamentos. É também
resultado do aumento no sucesso dessas
abordagens em relação a outras de longo
prazo. O tempo reduzido de recuperação re-
flete o melhor funcionamento de parte do
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cliente, e custos reduzidos traduzem-se em 
custos gerais mais baixos para os cuidados 
com a saúde. Não obstante, as característi-
cas positivas anteriormente mencionadas da 
ênfase à terapia cognitivo-comportamental, 
há também algumas dificuldades e desafios.
Muitos profissionais estão interessados em 
obter mais treinamento e supervisão. Quan-
do um clínico pode dizer que tem conheci-
mento especializado sobre a terapia cogni-
tivo-comportamental? Na ausência de um 
“padrão-ouro” para treinar os terapeutas em 
tal abordagem, é provável que exista uma 
grande variação na qualidade da terapia
cognitivo-comportamental, e que o que está
sendo descrito como “terapia cognitivo-
-comportamental” tenha diferentes signifi-
cados em diferentes ambientes.

Por exemplo, é comum que os clínicos 
usem técnicas cognitivo-comportamentais 
no contexto de outro tipo de tratamento, ou
que usem uma abordagem híbrida. Os profis-
sionais podem também acrescentar a terapia 
cognitivo-comportamental a outras aborda-
gens e usar as técnicas em uma “prática eclé-
tica”, mas sem uma formulação cognitivo-
-comportamental de caso. Outro equívoco 
comum é o de que pelo fato de a terapia cog-
nitivo-comportamental ser voltada à “técni-
ca”, seja relativamente fácil aprendê-la e apli-
cá-la na prática. Conforme argumentaremos
mais tarde neste livro, nossa posição geral é 
a seguinte: se já houver tratamentos basea-
dos em evidências para um determinado
problema e manuais escritos sobre o tema, e
um cliente apresentar tal problema, o clíni-
co deverá aderir ao manual e abster-se de seu 
julgamento clínico, a não ser que haja uma 
razão forte para fazer o contrário.

Outro aspecto negativo da demanda 
pública pela terapia cognitivo-comporta-
mental é o de que os clínicos são tentados
a usá-la para tratar problemas para os quais
há pouca ou nenhuma evidência de seu su-
cesso. Essa tentação é natural, porque os clí-
nicos em geral tentam mitigar o sofrimento 
de seus clientes, e outros tratamentos efeti-
vos talvez não existam. Infelizmente, se um 
tratamento falhar em uma área na qual não 
tenha sido desenvolvido ou validado, o re-
sultado pode ser tomado como evidência de 

que o modelo do tratamento é defeituoso. A 
aplicação com extremo zelo dos princípios 
da terapia cognitivo-comportamental em 
áreas problemáticas nas quais ela provavel-
mente funcione menos representa um pro-
blema, porque a reputação da abordagem 
sofrerá a longo prazo.

É importante lembrar que a evidência 
de base para muitas das terapias cognitivo-
-comportamentais foi obtida em clínicas de 
pesquisa, as quais oferecem um excelente 
primeiro teste para a eficácia clínica dos tra-
tamentos, mas com frequência empregam 
rígidos critérios de inclusão e exclusão para 
os participantes, além de supervisionar os 
terapeutas e os serviços extras localizados 
em seu âmbito. Em contraposição, os clien-
tes com problemas múltiplos com frequên-
cia apresentam-se à prática clínica sem que 
se possam distinguir critérios de inclusão 
e exclusão. Esses clientes são, em geral, de 
tratamento mais difícil do que aqueles aten-
didos nas clínicas de pesquisa. Dadas essas 
diferenças na clientela, não é de surpreen-
der que os resultados dos ambientes clínicos
não sejam tão bons quanto os dos primeiros
testes de pesquisa. Assim, embora a terapia 
cognitivo-comportamental possa ter forte 
utilidade clínica, o contexto da clínica de 
saúde mental pode limitar esses benefícios 
em comparação aos testes que conduzem, 
em primeiro lugar, ao desenvolvimento e à 
disseminação dos tratamentos.

Tais pontos nos trazem de volta a uma 
das razões para escrever este livro: oferecer 
uma visão geral dos tratamentos eficazes e 
ajudar o leitor a entender maneiras de abor-
dar e tratar os problemas de saúde mental, 
usando os princípios dos tratamentos cog-
nitivo-comportamentais de maneira prática, 
mas baseada em evidências.

♦ FATORES SOCIAIS E 
CULTURAIS NA TERAPIA

COGNITIVO-COMPORTAMENTAL

O desenvolvimento de qualquer tratamento 
psicológico não ocorre no vácuo, mas está 
inextricavelmente ligado a crenças e práti-
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cas sociais quando do seu começo. A terapia
cognitivo-comportamental desenvolveu-se
no âmbito do contexto de uma série de dife-
rentes tendências sociais e culturais. Como
terapeutas cognitivo-comportamentais, é
importante entender o contexto daquilo
que fazemos, porque esse conhecimento
oferece um pano de fundo para nossas práti-
cas. Essa compreensão coloca nossa aborda-
gem aos problemas do cliente no âmbito do
contexto social e cultural em que vivemos.
Considerar esses fatores levará à apreciação
dos limites da terapia cognitivo-comporta-
mental e ao conhecimento sobre quando
variar as práticas padronizadas, a fim de que 
atendam às necessidades de determinados
clientes. Da mesma forma que a terapia psi-
codinâmica surgiu dos valores do final do
século XIX e do início do século XX, bem
como do ambiente intelectual daquela épo-
ca, a terapia cognitivo-comportamental sur-
giu de uma cultura mais recente na América
do Norte, na Europa, na África do Sul e em
outras partes do mundo.

Vivemos em uma sociedade que dá ên-
fase ao individualismo, que valoriza a inde-
pendência, a escolha pessoal e a capacidade
de determinar e ter controle sobre o futuro.
Muitos indivíduos da sociedade ocidental
acreditam poder controlar muitos, senão to-
dos, os aspectos de suas vidas. Essa percep-
ção do controle pessoal, teoricamente, pode
levar as pessoas a ter mais responsabilidade
por sua saúde física e mental. De outra par-
te, com essa sensação de que deveriam ter
controle, os indivíduos que se sentem de-
samparados e que carecem de escolhas po-
dem experimentar, em tal sociedade, emo-
ções negativas e ansiedade.

As pessoas que sofrem estão mais pro-
pensas ao isolamento em uma sociedade que
dá mais ênfase ao individualismo. A família,
o trabalho e os grupos sociais da comunida-
de podem assumir menos responsabilidades
no que diz respeito a cuidar das necessidades
desses indivíduos. Consequentemente, as
pessoas podem se sentir mais isoladas, caren-
tes de um sentido de comunidade. Em vez
de buscar apoio social para ajudar a preen-
cher essas necessidades, as pessoas poderão
buscar a terapia, especialmente se isso puder

ajudá-las a aprender as competências que
atendam às suas necessidades emocionais e
sociais. Os fundadores e os profissionais da
terapia cognitivo-comportamental também
valorizam o ato de estabelecer metas, de fa-
zer escolhas, além de agir e ter controle real
sobre a realidade. Esses aspectos da terapia
cognitivo-comportamental fazem dela uma
abordagem ideal para o tipo de sociedade na
qual ela se desenvolveu.

Também vivemos em um mundo em
que as informações surgem com extrema
facilidade, o que leva a um grande número
de dados disponíveis para a pessoa comum.
Um dos subprodutos das enormes mudanças
na disponibilidade de informações tem sido
uma certa “desmistificação” da psicoterapia.
Clientes habituados à tecnologia podem
buscar em revistas científicas internacionais
e em bibliotecas universitárias do mundo
todo evidências atuais e bem conceituadas
sobre os tratamentos. Os clientes, com fre-
quência, dispõem de informações sobre os
problemas por eles mesmos diagnosticados,
e exigem tipos específicos de ajuda. Não é
incomum que os clientes tenham realizado
pesquisas e feito leituras preliminares, indo
até uma clínica de atendimento ambulato-
rial para requisitar especificamente a terapia 
cognitivo-comportamental.

Com o aumento do acesso à informa-
ção, pode haver maior franqueza em relação
às pessoas com problemas de saúde mental.
Juntamente com essa maior franqueza vem
a diminuição do estigma relacionado aos
problemas de saúde mental. Muitas orga-
nizações, tais como a National Alliance for
Mental Illness e a Canadian Mental Health
Association, realizaram campanhas públicas
de conscientização. Realizaram-se sondagens
sobre o conhecimento do tema da saúde
mental, e os resultados foram surpreenden-
tes. Por exemplo, em Alberta, Canadá, apro-
ximadamente 85% das pessoas entrevistadas
por telefone em 2006 foram capazes de iden-
tificar com precisão uma pessoa deprimida
em um cenário padronizado (Wang, 2007).
Embora o estigma ainda exista, a mesma
sondagem na Austrália demonstrou um au-
mento de 10% na conscientização ao longo
de uma década (Wang, 2007).
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Além da maior conscientização pública,
está se tornando mais aceitável socialmen-
te buscar tratamento para os problemas de 
saúde mental. Sondagens relativas à satisfa-
ção com a psicoterapia têm aparecido em re-
vistas populares amplamente lidas, como a 
Consumer Reports. Tornou-se algo mais acei-
tável para a pessoa comum buscar os servi-
ços de psicoterapia, e muitas figuras públi-
cas passaram a falar abertamente sobre seus 
transtornos mentais. Exemplos desses indi-
víduos corajosos são Margaret Trudeau, Jane 
Pauley e J. K. Rowling. Quando inspiradas 
por figuras públicas a buscar tratamento, as 
pessoas buscam terapias práticas e eficazes, 
tais como os tratamentos cognitivo-com-
portamentais.

As pessoas, com frequência, recebem a 
mensagem de que são “consumidores” da 
área da saúde e de que precisam comprar 
um bom “produto”. Artigos de revistas po-
pulares instruem o leitor sobre quais ques-
tões fazer aos profissionais da área da saúde. 
Os terapeutas recebem demandas de clien-
tes potenciais e efetivos com requisições 
específicas de serviço, inclusive de terapia
cognitivo-comportamental. Os consumido-
res de serviços de saúde mental também se
tornaram um forte grupo de indivíduos que 
defendem a si mesmos e a suas famílias. Os 
grupos de defesa de direitos próprios aju-
dam a tornar a “indústria” da saúde mais 
responsável por suas práticas. Em geral, o 
movimento dos consumidores tem sido 
útil para tratamentos de base empírica e de
curto prazo. A presença dos consumidores 
também sustenta tratamentos que tenham 
uma perspectiva ativamente colaborativa 
e igualitária. A transparência na terapia é 
também algo desejado pelos consumido-
res, com as metas, a lógica e os métodos da
abordagem sendo claramente descritos. Es-
sas atividades são típicas da terapia cogniti-
vo-comportamental.

Relacionada aos consumidores está a 
questão da contenção de custos na área da
saúde. Os custos relativos ao cuidado com 
a saúde subiram muitíssimo nas últimas dé-
cadas na maioria dos países desenvolvidos, 
por uma série de razões, incluindo os avan-

ços tecnológicos e o aumento da população 
mais velha. A contenção de custos oferece 
uma justificativa para o uso de tratamen-
tos práticos e de curto prazo. Por causa da 
combinação da maior demanda por serviços
de saúde mental e de uma maior franqueza,
conforme se discutiu anteriormente, assim 
como da disponibilidade limitada de trata-
mento, tem havido pressões por tratamen-
tos de curto prazo, redução de serviços ou 
limites de acesso aos serviços. As autorida-
des de saúde, as diretorias dos hospitais, as 
HMOs e as companhias de seguro monito-
ram regularmente os parâmetros economi-
camente relacionados, tais como a duração 
da hospitalização, os números de sessões de 
tratamento, a satisfação do cliente e os resul-
tados do cuidado com a saúde. A maior par-
te dos sistemas de cuidado da saúde tem de 
ser responsável pela última linha ou resultado
financeiro, que é a comparação entre o custo 
dos serviços oferecidos e os resultados ob-
tidos com os mesmos serviços. Todos esses 
fatores tornam a terapia cognitivo-compor-
tamental desejável, pois ela é relativamente 
barata, demonstra resultados mensuráveis e 
observáveis e tende a levar a menores taxas 
de recaída.

A ênfase dada aos fatores econômicos 
tem influenciado a pesquisa, o desenvol-
vimento e a execução direta dos serviços. 
Em termos mais amplos, os dólares da pes-
quisa advêm ou dos interesses públicos ou 
dos particulares. Cada vez mais, a disponi-
bilidade pública de fundos para pesquisa e 
desenvolvimento tem sido limitada, e cada 
vez mais o enfoque dessas fontes de finan-
ciamento está na solução dos problemas 
públicos, questões sociais ou necessidades 
do sistema de cuidado da saúde. Com o re-
lativo decréscimo do financiamento público 
da pesquisa, os grupos lobistas, as fundações 
e as agências de pesquisa privada aumenta-
ram sua influência sobre o empreendimento 
de pesquisa. Em geral, o enfoque dos grupos 
de fundos de pesquisa e desenvolvimento 
está no curto prazo e em intervenções ba-
seadas em evidências, e isso levou a pesqui-
sas e ao desenvolvimento de teorias e tera-
pias cognitivo-comportamentais.
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O fator geral e final que tem estimu-
lado o desenvolvimento da terapia cogni-
tivo-comportamental é o ritmo rápido de
nossa sociedade, com a correspondente
percepção de que o tempo é limitado e de
que a ênfase está na eficiência e na efeti-
vidade. Essa pressão do tempo tem levado
a soluções práticas e de curto prazo. Uma
série de fatores inter-relacionados também
tem levado a uma preferência por soluções
práticas e de curto prazo aos problemas.
Muitas pessoas relatam um maior estres-
se em suas vidas e sentem-se pressionadas
pelo tempo. Boa parte das famílias da Amé-
rica do Norte tem duas fontes de renda, o
que leva a um “encolhimento do tempo”
dedicado ao cuidado próprio e a outros
tipos de atividades pessoais. Há uma de-
manda cada vez maior por um tratamento
rápido, que interaja com o senso comum
e que seja prático, além de acessível e útil.
Esses atributos estão presentes na terapia
cognitivo-comportamental.

♦ EM RESUMO

Cada fator previamente mencionado tem
contribuído de sua maneira para o cresci-
mento e desenvolvimento de psicoterapias
de curto prazo, focadas nos resultados e ba-
seadas em evidências. A base de evidências
para a terapia cognitivo-comportamental
aumentou muito nos últimos 20 anos, e um 
número cada vez maior de pessoas está cien-
te das constatações das pesquisas da área. As
agências que financiam essas terapias, tais
como os sistemas públicos de cuidado de
saúde, as companhias privadas de seguro, as
HMOs e as fundações, estão cada vez mais
cientes e comprometidas com resultados
mensuráveis nos tratamentos. Se dois resul-
tados terapêuticos são equivalentes, mas um
for mais rápido e apresentar menores custos,
a maior parte das pessoas provavelmente
optará por este.

Por que o profissional clínico médio
deve se preocupar com esses fatores? É im-
portante entender esses fatores contextuais

e ajudar a aliviar as pressões do sistema. A
base de conhecimento relativa às terapias
cognitivo-comportamentais suplanta em
muito sua disponibilidade como um serviço
de saúde. O desafio para a próxima geração
de pesquisadores, planejadores de saúde
mental e clínicos será o de aprender a disse-
minar tratamentos de saúde mental eficazes
para o maior número possível de pessoas.
Uma conclusão dessa discussão é que a te-
rapia cognitivo-comportamental tornou-se
um tipo bastante adequado de tratamento
psicológico para este momento da história.
A terapia cognitivo-comportamental pode
ser vista como uma “terapia cujo tempo é
o agora”.

Os capítulos a seguir não só oferecem
sugestões práticas para as aplicações da te-
rapia à prática, mas também examinam as
constatações de pesquisa para os elementos
comuns presentes em uma terapia cogni-
tivo-comportamental. Esperamos oferecer
orientações práticas para a avaliação e for-
mulação de casos, além de intervenções
comportamentais, cognitivas e focadas em
esquemas. Finalizar um tratamento pode ser
algo difícil para muitos profissionais, e nós
apresentamos uma discussão sobre esse pas-
so, incluindo a prevenção da recaída. Mui-
tos desafios podem ocorrer, e de fato ocor-
rem, e nós abordamos alguns deles aqui,
oferecendo sugestões para administrá-los.

É crucial que, à medida que ampliamos
nossa prática da terapia cognitivo-compor-
tamental, continuemos a questionar seus
componentes. Também precisamos estar
abertos a outras abordagens eficazes, à pro-
porção que elas se tornam disponíveis. So-
mente o fato de o tratamento pela terapia
cognitivo-comportamental ter-se mostrado
eficaz em testes clínicos de pesquisa, e em
comparação a um grupo de lista de espera
ou a um tratamento medicamentoso, não
indicará necessariamente que o mesmo tra-
tamento seja eficaz em sua prática. Como
terapeutas, devemos não só ter uma atitude
humana (McWilliams, 2005), mas também
humilde e curiosa no que diz respeito aos
vários elementos que compõem a terapia
cognitivo-comportamental.
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