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Identificação de problemas no tratamento

Enquanto escrevia o livro Terapia cognitiva: teoria e prática, eu sabia que um “tex-
to-padrão” da teoria cognitiva talvez não abrangesse a multiplicidade de dificulda-
des apresentadas pelos meus pacientes. Alguns pacientes não progridem quando o
terapeuta utiliza o tratamento-padrão. Alguns parecem não entender ou são inca-
pazes de utilizar técnicas terapêuticas básicas. Alguns pacientes não se dispõem a
se envolver, suficientemente, no tratamento. Outros parecem agarrados às crenças
antigas e distorcidas sobre si próprios, outras pessoas e seus mundos. O tratamento
deve ser alterado para atender esses pacientes. Como o terapeuta sabe quando e
como alterar o tratamento?

Quando os terapeutas cognitivos experientes encontram um desafio clínico,
intuitivamente, eles sabem o que precisam fazer. Depois de repetidas buscas por
um livro que tratasse desses tipos de problemas, comecei a observar mais atenta-
mente as decisões momentâneas que eu tomava durante as sessões terapêuticas. O
que pode parecer um processo intuitivo de tomada de decisão está, na verdade,
fundamentado na conceituação contínua dos pacientes, de seus diagnósticos e de
sua experiência da sessão terapêutica. Além de observar meu próprio trabalho,
também tenho tido a felicidade de poder observar e analisar, cuidadosamente, as
sessões terapêuticas conduzidas pelo meu pai, Dr. Aaron T. Beck, assim como as
sessões realizadas por meus colegas e por aqueles a quem supervisiono.

Este livro reflete o que eu aprendi desde a publicação do Terapia cognitiva:
teoria e prática. Ele apresentou métodos detalhados para utilizar a terapia cognitiva
com pacientes que exibem casos simples de depressão e ansiedade e foi um impor-
tante precursor deste livro, que pretende ajudar os terapeutas a descobrir o que
fazer quando o básico não funciona.

Muitas razões complexas são responsáveis pelas dificuldades que os pacien-
tes apresentam no tratamento. Alguns problemas estão fora do controle do terapeu-
ta – por exemplo, um paciente pode não conseguir fazer o tratamento na freqüên-
cia recomendada por questões financeiras, ou o ambiente do paciente pode ser tão
desagregador que a psicoterapia tenha uma utilidade limitada para ele. Mas muitos
problemas estão dentro, ou pelo menos parcialmente dentro, do controle do
terapeuta. As dificuldades podem ocorrer em razão das crenças distorcidas do pa-
ciente (por exemplo, “se eu me sentir melhor, minha vida ficará pior”) e/ou em
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razão de um erro do terapeuta (usar um tratamento-padrão para depressão em um
paciente que apresenta um outro transtorno).

Em centenas de workshops que conduzi na última década, pedi aos profissio-
nais da saúde mental que descrevessem os problemas específicos que eles vivencia-
ram com seus pacientes. Cheguei a duas importantes conclusões. Primeiro, muitos
terapeutas tendem, inicialmente, a descrever as dificuldades em termos globais,
que não definem claramente o problema, afirmando por exemplo, que o paciente é
“resistente”. Segundo, quando os terapeutas especificam os problemas, tendem a
mencionar os mesmos tipos de dificuldades repetidas vezes: pacientes que não
fazem as tarefas de casa, pacientes que ficam zangados com o terapeuta, pacientes
que têm comportamento autodestrutivo entre as sessões, etc. Descobri que muitos
terapeutas precisam aprender a determinar as dificuldades dos pacientes em ter-
mos comportamentais, para entender as dificuldades relevantes dentro de uma
estrutura cognitiva e formular estratégias baseadas em suas conceituações específi-
cas, para cada paciente. Este livro ensina os terapeutas a:

• especificar os problemas (e determinar o grau de controle que um terapeuta
tem para melhorá-los);

• conceituar os pacientes individualmente, incluindo aqueles com transtor-
nos do Eixo II;

• lidar com reações problemáticas dos pacientes em relação aos terapeutas
e vice-versa;

• estabelecer metas, estruturar sessões, fazer solução de problemas e aumen-
tar a aderência à tarefa (incluindo mudança de comportamento), para
pacientes que representam um desafio clínico;

• identificar e modificar percepções disfuncionais arraigadas (pensamentos
automáticos, imagens, regras e crenças).

O Apêndice A descreve oportunidades para o crescimento profissional contí-
nuo em terapia cognitiva. Algumas vezes, no entanto, não existe nenhum outro
substituto para o treinamento prático e a supervisão.

ESPECIFICAÇÃO DE PROBLEMAS

Mesmo os terapeutas cognitivos mais experientes têm dificuldades com al-
guns pacientes. Isso pode ser uma tentativa de culpar nossos pacientes por serem
um desafio e atribuir suas atitudes e comportamentos disfuncionais aos seus pró-
prios defeitos de caráter. Entretanto, é inútil ver o problema de maneira ampla,
rotulando os pacientes como “resistentes”, “desmotivados”, “preguiçosos”, “frus-
trados”, “manipuladores” ou “confusos”. Descrições globais como “parece que o
paciente não quer estar em terapia” ou “o paciente espera que eu faça todo o
trabalho” também são muito amplas para serem úteis. É muito mais produtivo
especificar os comportamentos que interferem no progresso terapêutico e adotar
uma atitude de solução de problemas. Os terapeutas podem definir precisamente a
dificuldade perguntando:
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� “O que especificamente, o paciente diz ou faz (ou não diz/não faz), na sessão
terapêutica – ou entre as sessões – que representa um problema?”

Comportamentos problemáticos típicos que alguns pacientes demonstram nas
sessões incluem:

• Insistir que não conseguem mudar ou que a terapia não pode ajudá-los.
• Falhar em estabelecer metas ou em contribuir para a agenda.
• Queixar-se, negar ou culpar os outros pelos seus problemas.
• Apresentar vários problemas ou passar de uma crise para outra.
• Recusar-se a responder perguntas ou desconversar.
• Atrasar-se ou faltar às sessões.
• Exigir tratamento especial.
• Ficar bravo, aborrecido, crítico ou indiferente.
• Ser incapaz ou não se dispor a mudar suas cognições.
• Estar desatento ou interromper constantemente o terapeuta.
• Mentir ou evitar disponibilizar informação importante.

Muitos pacientes apresentam comportamento disfuncional entre as sessões, como:

• Não fazer a tarefa.
• Não tomar a medicação necessária.
• Abusar de drogas ou de álcool.
• Telefonar repetidamente para o terapeuta enquanto está em crise.
• Apresentar comportamento autodestrutivo.
• Ofender os outros.

As tentativas suicidas requerem intervenção imediata na crise e avaliação em
emergências (e não fazem parte do espectro deste livro).

Exemplo de caso
Andrea, uma paciente com transtorno bipolar, transtorno de estresse pós-traumático

e transtorno da personalidade borderline, deixou o hospital recentemente, após uma

tentativa de suicídio. Ela já havia iniciado o tratamento com uma nova terapeuta,

fora do hospital. No início, Andrea demonstra desconfiança em relação a sua nova

terapeuta e é hipervigilante. Ela é defensiva, resistente a estabelecer metas

e afirma repetidamente que a terapia não pode ajudá-la. Ela freqüentemente se

aborrece com a terapeuta, atribuindo características negativas a ela e culpando-a

por lhe causar estresse. Recusa-se a fazer as tarefa combinadas ou a tomar a

medicação prescrita pelo psiquiatra.

Ao decidir sobre a melhor maneira de tratar pacientes, que como Andréa,
constituem desafios, é importante avaliar se as dificuldades na terapia estão rela-
cionadas:
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• à patologia do paciente;
• ao erro do terapeuta;
• a fatores intrínsecos ao tratamento (incluindo nível de cuidado, formato

da terapia e freqüência das sessões); e/ou
• a fatores externos ao tratamento (incluindo a presença de doença orgâni-

ca, a toxicidade do ambiente em que vive o paciente ou a necessidade de
tratamentos conjuntos).

Muitos problemas descritos nesse livro estão relacionados ao primeiro fator:
patologia do paciente. Os pacientes que representam um desafio no tratamento
freqüentemente demonstram dificuldades antigas em seus relacionamentos, no tra-
balho e no modo como vivem as suas vidas. Eles normalmente têm idéias muito
negativas sobre si mesmos, sobre os outros e seus mundos – visões que eles desen-
volveram e mantêm desde a infância ou adolescência. Quando essas crenças domi-
nam suas percepções, os pacientes tendem a perceber, sentir e se comportar de
maneira muito disfuncional, em diferentes momentos e situações, incluindo a pró-
pria sessão terapêutica. É importante que os terapeutas reconheçam a ativação
dessas crenças e decidam quando e como a terapia deve ser ajustada para respon-
der a elas. Os pacientes podem também apresentar desafios relativos à natureza
dos seus transtornos – por exemplo, decorrentes da egossintonicidade característi-
ca da anorexia ou das alterações de humor do transtorno bipolar. Para estes pacien-
tes é necessário tratamentos especializados.

Outros problemas ocorrem, entretanto, por um mal direcionamento no trata-
mento, quando os terapeutas falham em aplicar o tratamento-padrão adequada-
mente. Alguns problemas são decorrentes da combinação dos dois. Ainda, antes de
afirmar que a dificuldade surge principalmente da patologia do paciente ou de
erros cometidos pelo terapeuta, é essencial especificar o problema, considerar sua
freqüência e extensão e avaliar o envolvimento de outros fatores. O restante deste
capítulo descreve como:

• determinar a extensão de um problema ou de problemas;
• considerar os fatores externos à sessão terapêutica;
• diagnosticar o erro do terapeuta;
• identificar as crenças disfuncionais do paciente;
• distinguir o erro do terapeuta das crenças disfuncionais do paciente.

A seção final sugere alternativas para se evitar problemas terapêuticos.

AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO DE UM PROBLEMA

Os terapeutas precisam analisar os problemas que surgem no tratamento, avalian-
do a gravidade e freqüência antes de decidir o que fazer. Eles devem perguntar a si
mesmos:
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� “Este é um problema que surge de forma breve em uma sessão?”
� “Este é um problema que persiste em uma sessão?”
� “Ou o problema ocorre em muitas sessões?”

Pequenos problemas talvez não precisem ser trabalhados diretamente, pelo
menos inicialmente. George, um aluno do ensino médio, usou expressões faciais e
olhares de descontentamento no início das duas primeiras sessões terapêuticas.
Sua terapeuta não recriminou o comportamento de George. Em vez disso, ela se
preocupou em ser bastante enfática, com o objetivo de demonstrar que ela não
seria como os outros adultos controladores da sua vida. Ela também o ajudou a
estabelecer metas que ele queria alcançar, não necessariamente aquelas que os ou-
tros impuseram a ele. No decorrer da segunda sessão, George conseguiu ver que a
terapeuta podia ajudá-lo e suas reações negativas cessaram.

Alguns problemas são razoavelmente específicos e isolados e podem ser tra-
balhados através de simples solução de problemas. Jerry ficou irritado quando o
terapeuta pediu a ele que completasse a lista de verificação semanal dos sintomas.
Eles combinaram que Jerry pontuaria seu humor em uma escala de 0 a 10 pontos.
Holly precisou de ajuda para conseguir alguém que cuidasse da sua filha pequena
para que ela pudesse freqüentar as sessões regularmente e na hora certa.

Outros problemas são bastante proeminentes em uma sessão e podem reque-
rer diferentes soluções. Quando o terapeuta de Toni tentou ajudá-la a avaliar uma
crença rígida, a paciente não conseguiu ver a situação sob uma ótica diferente. O
terapeuta disse: “Não parece que isto (a crença) seja útil agora. O que acha se
mudássemos [para o próximo problema na agenda]?” Bob ficou descontente quan-
do o terapeuta o interrompeu pela terceira vez. Ao ter certeza que seu descontenta-
mento estava, de fato, relacionado às interrupções, o terapeuta desculpou-se e su-
geriu que ele falasse ininterruptamente pelos próximos 5-10 minutos. Em ambos os
casos, a mudança de planos do terapeuta solucionou o problema.

Algumas vezes, o problema é com a sessão como um todo. Lucy sentiu-se pior
no final da sessão do que quando chegou. O terapeuta atribuiu, corretamente, o
seu descontentamento à ativação contínua da sua crença de desvalorização. Eles
concordaram em usar os últimos minutos de cada sessão conversando sobre um
dos interesses de Lucy (filmes), de forma que Lucy pudesse sair da sessão sentindo-
se menos angustiada. Margaret pareceu irritada com a primeira parte da sessão
terapêutica. Reclamou que a terapeuta foi insensível. Em resposta, a terapeuta per-
guntou se Margaret gostaria de se expressar mais livremente, então ela ouviria
cuidadosamente e se conteria quanto a solução do problema até quase o final da
sessão. Novamente, esses problemas foram rapidamente negociados.

Normalmente, um problema contínuo que permanece por várias sessões re-
quer mais tempo para discutir e solucionar, assim o paciente ficará disposto a con-
tinuar e progredir na terapia. Dean sempre se irritava com a sua terapeuta porque
acreditava que ela o estava controlando ou inferiorizando. A terapeuta então pas-
sou mais tempo conversando, elucidando e ajudando-o a responder às idéias
disfuncionais sobre ela, praticando solução de problemas ligados à relação tera-
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pêutica, para que então ele pudesse concentrar toda a sua atenção na solução dos
seus problemas diários fora da terapia.

A maioria dos problemas terapêuticos podem ser resolvidos por meio da solução
de problemas, modificação das cognições dos pacientes ou mudança de comporta-
mento do terapeuta. Quando os problemas persistem, é importante avaliar vários
fatores que podem estar interferindo no tratamento, conforme descrito a seguir.

AVALIAÇÃO DE FATORES EXTERNOS À SESSÃO TERAPÊUTICA

Enquanto alguns problemas que ocorrem estão relacionados ao processo e ao
conteúdo das sessões terapêuticas, outros são influenciados por fatores externos.
As áreas indicadas a seguir são incluídas no checklist do Quadro 1.1.

Q u a d r o  1.1

Fatores externos a serem considerados na sessão

• O paciente está recebendo uma dose apropriada de terapia?

O paciente deve ser atendido mais vezes? Menos vezes?
O paciente deve receber um nível maior ou menor de cuidados
(tratamento ambulatorial vs. internação parcial vs. hospitalização)?

• A medicação está adequada?

Se o paciente não está usando, ele deveria estar?
Se o paciente está tomando medicação, ele está aceitando totalmente o seu uso?
O paciente está tendo efeitos colaterais significativos?

• Pode estar ocorrendo um problema orgânico não-diagnosticado?

O paciente deveria fazer uma avaliação clínica com um médico internista ou especialista?

• O formato da terapia está apropriado?

O paciente deve fazer terapia individual?
Terapia de grupo?
Terapia de casal?
Terapia de família?

• O paciente necessita de tratamento complementar?

O paciente precisa ser encaminhado a um psiquiatra?
Aconselhamento pastoral?
Nutricionista?
Aconselhamento vocacional?

• A vida atual ou o ambiente de trabalho do paciente é muito prejudicial para que ele
progrida?

O paciente deveria procurar, por um período de tempo, um outro lugar para morar?
O paciente deveria tentar fazer mudanças significativas em seu trabalho? Procurar
outro trabalho?
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Dose, nível de cuidado, formato de
tratamento e tratamento complementar

Alguns pacientes não conseguem progredir suficientemente porque a “inten-
sidade” de terapia não está adequada. Cláudia, uma paciente muito sintomática,
melhorou mais rapidamente quando a terapeuta estimulou-a a fazer terapia sema-
nalmente, em vez de em semanas alternadas. Janice, uma paciente cujo transtorno
de ansiedade havia melhorado significativamente, passou a ser vista com menor
freqüência, de forma que pudesse colocar em prática as habilidades que havia apren-
dido na terapia, sem apoiar-se demasiadamente na terapeuta.

Os pacientes podem estar recebendo um nível de cuidado inadequado. Larry,
um paciente desempregado, com transtorno bipolar de ciclagem rápida e com
ideação suicida freqüente, periodicamente piorava quando era atendido ambulato-
rialmente e, ocasionalmente, precisava de hospitalização ou de programa de hospi-
talização parcial. Carol precisou de regime hospitalar de reabilitação para tratar
sua dependência química antes que pudesse se beneficiar, suficientemente, do tra-
tamento ambulatorial.

O formato da terapia pode ser inadequado para alguns pacientes. Russell, um
paciente com depressão e uma importante patologia do Eixo II, fez um rápido pro-
gresso quando concordou em mudar da terapia individual para a terapia cognitiva
em grupo. Ele percebeu que as experiências de outros no grupo eram semelhantes à
sua; conseqüentemente, elas tinham um alto grau de credibilidade para ele, que se
dispôs a testar seus pensamentos e mudar seus comportamentos. Elaine, que apre-
sentava uma leve depressão, ansiedade e traços borderline de personalidade, fez vá-
rias sessões de terapia individual. Ela melhorou muito quando seu namorado juntou-
se a ela para terapia de casal. Lisa, uma jovem com traços de oposição, não se bene-
ficiou muito da terapia individual, especialmente porque tendia a culpar os outros e
a minimizar suas responsabilidades pelos problemas. Porém, quando a terapeuta
alternou as sessões individuais com sessões familiares Lisa começou a melhorar.

Algumas vezes, os terapeutas não possuem o grau de especialização que os
pacientes precisam, então, um tratamento complementar deverá ser indicado. Al-
guns pacientes se beneficiam muito de outras formas de tratamento, como acon-
selhamento pastoral, vocacional ou nutricional. Muitos pacientes são auxiliados
por apoio e psicoeducação de grupos como os Alcoólicos Anônimos, alguma de
suas variáveis ou grupos de auto-ajuda.

Intervenções biológicas

Muitos pacientes, especialmente aqueles que tomam medicamentos já há
algum tempo, se beneficiam de uma consultoria com um psiquiatra, que pode
resultar em uma diminuição, aumento ou troca de medicação. Joe, um paciente
gravemente depressivo, tinha muita dificuldade para dormir. A medicação ali-
viou seu problema de insônia, permitindo maior progresso na terapia. Shannon,
uma paciente com transtorno de pânico, estava tomando uma dose alta de benzo-
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diazepenícos, que reduziu seus sintomas de ansiedade. Ela não conseguia compreen-
der que esses sintomas não eram perigosos até que a sua medicação foi diminuída.
Nancy estava sentindo-se sedada pelo efeito colateral de uma medicação antipsi-
cótica e não conseguia se concentrar adequadamente na sessão (e também en-
quanto tentava fazer a tarefa de casa, fora da sessão), até que sua medicação foi
trocada.

Os pacientes também podem ter problemas médicos não-diagnosticados, que
precisam ser avaliados. Se o paciente não se submeteu recentemente a uma avalia-
ção médica, o terapeuta pode sugerir que o faça. Mark apresentou ansiedade,
irritabilidade, perda de peso, instabilidade emocional e baixa concentração. Feliz-
mente sua terapeuta o convenceu a procurar um clínico geral, que então concluiu
através de um teste sanguíneo, que Mark não estava sofrendo de depressão, mas
sim de hipertireoidismo. Alexandra também parecia deprimida. Ela apresentava
uma perda significativa de interesse em quase todas as atividades, sentia-se fisica-
mente e mentalmente lentificada, não conseguia dormir e engordou. Recebeu o
diagnóstico de hipotireoidismo de seu clínico e seus sintomas desapareceram as-
sim que foi tratada com a medicação adequada.

Outros pacientes podem apresentar sintomas que parecem ser gerados por
transtornos psiquiátricos, mas que são, na verdade, o resultado de transtornos
endócrinos, tumores cerebrais, lesões cerebrais traumáticas, convulsões, infecções
do sistema nervoso central, transtornos por deficiências metabólicas ou de vitami-
nas, demências degenerativas, doenças cerebrovasculares ou outras condições
médicas (veja Asaad, 1995, para informações mais detalhadas sobre este assunto).

Mudanças ambientais

Algumas vezes, o ambiente em que vive o paciente é tão prejudicial que a
intervenção terapêutica deve ser combinada com uma mudança ambiental. Rebecca,
uma adolescente gravemente depressiva e com um transtorno alimentar, morava
com sua mãe solteira e com seus três irmãos. A família era caótica; sua mãe era
alcoolista, a emocionalmente abusiva e tinha um namorado que agredia Rebecca.
Rebecca apresentou pouca evolução na solução de seus problemas até que sua
terapeuta facilitou sua mudança de casa e a ajudou a fixar residência com uma tia.

Ken, um paciente com transtorno bipolar de ciclagem rápida, parcialmente
sob controle, lutava diariamente com um emprego que exigia muito de suas capa-
cidades quando ele estava sintomático. Sentia-se cada vez mais ansioso, depressivo
e suicida. Somente depois que passou a ser menos exigido profissionalmente, ele
conseguiu progredir na terapia.

Quando os pacientes não conseguem progredir ou criam outro desafio para o
terapeuta, é essencial determinar se fatores externos, como os ressaltados ante-
riormente, que estão envolvidos. Trabalhar essas dificuldades, bem como explorar
a possibilidade de erro do terapeuta ou as crenças disfuncionais dos pacientes,
pode ser decisivo para a melhoria deles.
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ERRO DO TERAPEUTA VERSUS CRENÇAS DISFUNCIONAIS DOS PACIENTES

Muitos problemas ocorridos na terapia ou entre as sessões estão relacionados
a enganos cometidos pelo terapeuta, a percepções disfuncionais dos pacientes ou
ambos os itens.

O problema está relacionado a um erro do terapeuta?

Mesmo os terapeutas mais experientes podem cometer enganos. Alguns erros
típicos, descritos neste livro, incluem:

• Diagnóstico errado (por exemplo, diagnosticar erroneamente o transtor-
no de pânico como uma simples fobia).

• Formulação ou conceituação incorreta do caso (por exemplo, falhar no
reconhecimento de que é a ansiedade, e não a depressão, o problema prin-
cipal de um paciente em particular, ou identificar incorretamente crenças
centrais do paciente).

• Não utilizar a formulação e a conceituação do caso do paciente para con-
duzir a terapia (por exemplo, focar problemas ou percepções que não são
importantes para a recuperação do paciente).

• Erro no planejamento de tratamento (por exemplo, usar princípios do trans-
torno generalizado de ansiedade para um paciente com transtorno obses-
sivo-compulsivo).

• Ruptura na aliança terapêutica (por exemplo, o terapeuta não percebe que
o paciente está muito frustrado na sessão terapêutica).

• Lista inadequada de metas comportamentais (por exemplo, os objetivos
do paciente são muito amplos).

• Estrutura ou velocidade inadequada (por exemplo, o terapeuta não inter-
rompe o paciente, quando necessário, para trabalhar um problema impor-
tante).

• Focos inadequados na solução de problemas atuais (por exemplo, o
terapeuta inicialmente foca um trauma da infância do paciente depressivo
em vez de ajudá-lo a ser mais funcional em sua vida diária).

• Aplicação incorreta de técnicas (por exemplo, planejar uma exposição
gradativa em que os primeiros passos sejam muito difíceis).

• Tarefa de casa inadequada (por exemplo, o terapeuta sugere uma tarefa
de casa que o paciente provavelmente não será capaz de realizar).

• Falha na maximização da memória do paciente sobre a sessão (por exem-
plo, o terapeuta não registra para o paciente, por escrito ou por gravação,
os pontos mais importantes da sessão).

Normalmente, é difícil para os terapeutas identificar seus próprios erros. Ouvir a
gravação de uma sessão de terapia, ou pedir a um colega para fazer isso, algumas
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vezes revela esses enganos do terapeuta, especialmente se o ouvinte usar a Escala
de Avaliação de Terapia Cognitiva (Young e Beck, 1980) para avaliar a gravação.
Essa escala, disponível no site www.academyofct.org juntamente com um manual
é utilizada para mensurar a competência do terapeuta em 11 áreas. Revisar uma
gravação sozinho, embora necessário, é inadequado. O terapeuta precisa rever o
caso, constantemente, com um colega ou um supervisor.

O problema está relacionado às crenças disfuncionais do paciente?

Nos próximos dois capítulos há uma descrição detalhada da identificação das
crenças na terapia, que podem ser a causa dos problemas do paciente. Em resumo,
é conveniente conjeturar as regras do paciente e então, explorar essas hipóteses
com ele. Para isso, o terapeuta pode se colocar no lugar do paciente e fazer duas
perguntas:

� “Que coisas boas acontecem se eu [tenho este comportamento disfuncional]?”
� “Que coisas ruins podem acontecer se eu [não tenho este comportamento disfuncional]?”

Andrea, a paciente mencionada no início deste capítulo, freqüentemente cul-
pava os outros por seus problemas. Suas regras eram:

“Se eu culpo os outros, eu não terei que mudar. Mas se eu reconhecer que em

parte sou culpada pelas minhas dificuldades, eu me sentirei mal, deixarei os ou-

tros fora disso e serei responsável por fazer mudanças – para as quais, de alguma

forma, me sinto incapaz.”

Andrea estava em posição bastante defensiva no que disse durante a sessão,
devido às seguintes regras:

“Se eu não responder diretamente às questões [da minha terapeuta] ou deixá-la

fora disso, eu estarei bem. Mas se eu me revelar [à minha terapeuta], me sentirei

exposta e vulnerável, ela me julgará severamente e me rejeitará.”

Um terceiro grupo de regras somou-se às racionalizações de Andrea para jus-
tificar a sua falta de mudança comportamental. Basicamente, as suas falhas na
realização das tarefas de casa estavam nas seguintes regras:

“Se eu me mantiver como estou, não ficarei vulnerável a um sofrimento maior.

Mas se eu tentar tornar a minha vida melhor, na verdade, ela ficará pior.”

Normalmente, o entendimento das regras do paciente esclarece as razões para
os seus comportamentos disfuncionais. É necessário testar e modificar essas regras
freqüentemente, antes que os pacientes se disponham a mudar.
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Distinção entre problemas relacionados a erros do
terapeuta e percepções disfuncionais do paciente

Algumas vezes, a fonte de um problema não está aparente. A seguir, estão
algumas dificuldades típicas dos pacientes que apresentam desafios clínicos, exem-
plos de erros do terapeuta e de pensamentos ou crenças disfuncionais do paciente.

• O paciente não contribui com a agenda.
Erro do terapeuta: O terapeuta não solicitou ao paciente (como parte de

uma tarefa de casa) que pensasse sobre quais problemas ele precisava
de ajuda para resolver.

Cognição do paciente: “É inútil discutir isso, pois meus problemas são
insolúveis”.

• O paciente se aborrece quando o terapeuta o interrompe.
Erro do terapeuta: O terapeuta interrompe demasiadamente ou de forma

abrupta e o paciente, com razão, sente-se bastante desconfortável.
Cognição do paciente: “O terapeuta me interrompe porque ele quer me

controlar”.

• O paciente nega, veementemente, a visão do terapeuta.
Erro do terapeuta: O terapeuta expressou de maneira muito firme ou pre-

coce seu ponto de vista ou suas hipóteses estão incorretas.
Cognição do paciente: “Se eu adotar o ponto de vista do terapeuta signifi-

ca que ele venceu e eu perdi”.

• O paciente reclama dos problemas em vez de se envolver na solução deles.
Erro do terapeuta: O terapeuta não familiarizou suficientemente o pacien-

te com o processo da terapia ou não interrompe o paciente para estimulá-
lo para a solução do problema.

Cognição do paciente: “Eu não tenho que mudar”.

• O paciente é desatento.
Erro do terapeuta: O terapeuta não adaptou o tratamento para um pacien-

te que apresenta dificuldades de atenção ou para um paciente com alto
nível de estresse que interfere no processamento de informações.

Cognição do paciente: “Se eu aceitar o que o terapeuta diz, eu me aborre-
cerei”.

EVITAR PROBLEMAS NA TERAPIA

Os terapeutas podem minimizar a ocorrência de problemas assegurando-se
de que estão, continuamente, seguindo alguns princípios centrais da terapia cognitiva
(descrita detalhadamente em J. Beck, 1995):

1. Diagnosticar e formular precisamente o caso.
2. Conceituar o paciente em termos cognitivos.
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3. Usar a formulação cognitiva e a conceituação individual para planejar o
tratamento dentro e entre as sessões.

4. Construir uma forte aliança terapêutica.
5. Estabelecer metas comportamentais específicas.
6. Empregar estratégias básicas.
7. Usar estratégias e técnicas avançadas.
8. Avaliar a eficácia das intervenções e da terapia.

Esses elementos são descritos a seguir e ilustrados por todo o livro.

Diagnóstico e formulação

Já que o enfoque para um determinado transtorno, na terapia cognitiva, pode
ser significativamente diferente de outros, é essencial conduzir uma avaliação clí-
nica completa dos pacientes, permitindo assim um diagnóstico preciso. Por exem-
plo, o tratamento para transtorno de estresse pós-traumático difere, de muitas
maneiras, do tratamento para transtorno de ansiedade generalizada.

É importante também formular o caso corretamente. As cognições mais im-
portantes no tratamento do transtorno de pânico, por exemplo, são as interpreta-
ções distorcidas e catastróficas do paciente sobre os sintomas (Clark e Ehlers, 1993).
Na depressão, o mais importante é atingir os pensamentos negativos sobre o si
mesmo, o mundo e o futuro (Beck, 1976). No transtorno obsessivo-compulsivo, é
importante não enfocar firmemente a modificação de conteúdo dos pensamentos
obsessivos ou imagens, ao invés disso, modificar sua interpretação das cognições
obsessivas (Frost e Stekettee, 2002; Clark, 2004; McGinn e Sanderson, 1999). Se
um terapeuta emprega um método geral para os pacientes, sem variá-lo de acordo
com o transtorno em particular, provavelmente, o paciente não fará progresso. No
site www.beckinstitute.org há mais informações sobre os manuais de tratamento.

Os terapeutas precisam conhecer as questões-chave que afetam os pacientes e
seus tratamentos, por exemplo: sua idade, nível de desenvolvimento, nível intelec-
tual, ambiente cultural, crenças espirituais, gênero, orientação sexual, saúde física
e estágio de vida. Mia, por exemplo, era uma paciente asiática. Inocentemente, a
terapeuta se opôs a ela questionando sua crença cultural da necessidade de obede-
cer aos pais. A terapeuta de Janet não entendeu a angústia sentida por ela quando
seu filho mais jovem saiu de casa, em vez de compreendê-la e apoiá-la, tentou
modificar seu pensamento, o que fez com que Janet acreditasse que estava errada
por ter uma reação humana normal. A terapeuta de Keith não considerar as dificul-
dades de mobilidade e de memória características da idade de sua paciente e suge-
riu uma tarefa de casa que não podia ser realizada.

Algumas vezes fica claro, mesmo na avaliação ou na primeira sessão terapêuti-
ca, que o tratamento precisa ser modificado. Entender que Andrea, descrita ante-
riormente, tinha transtorno da personalidade borderline com fortes traços paranói-
cos ajudou a terapeuta a decidir que a sua terapia deveria ser diferente da terapia
de um paciente que estava passando pela primeira vez por um episódio de depres-
são e que não tinha uma patologia importante do Eixo II.
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Os diagnósticos e a formulação de caso precisam ser contínuos. Um diagnós-
tico de co-morbidade pode não ser óbvio no início do tratamento. Eleanor, uma
paciente com depressão e transtorno de pânico, fez algum progresso na terapia,
mas em seguida ficou confusa. Somente quando seu terapeuta percebeu que ele
tinha uma importante fobia social e começou a tratá-la especificamente, que Eleanor
começou a melhorar. O mesmo ocorreu com Rodney que inicialmente minimizou a
extensão de seu uso de drogas.

Conceituação cognitiva

Os terapeutas precisam desenvolver e refinar continuamente a conceituação
cognitiva de cada paciente. A conceituação, descrita no Capítulo 2, traz entendi-
mento aos terapeutas (e pacientes) das reações do paciente, às situações e proble-
mas, de um determinado modo e a identificação de cognições centrais e comporta-
mentos que são importantes de serem trabalhados na terapia. Os pacientes podem
ter vários problemas e comportamentos problemáticos, uma variedade de pensa-
mentos automáticos e crenças disfuncionais. Os terapeutas devem identificar rapi-
damente as cognições específicas e comportamentos com maior necessidade – e
abertura – para mudar.

Planejar o tratamento entre e durante as sessões

O diagnóstico e formulação precisa de um caso levam o terapeuta a criar um
método geral de tratamento para o paciente entre as sessões. Uma conceituação
cognitiva correta e continuamente desenvolvida capacita o terapeuta a focar os
problemas centrais do paciente, suas cognições e comportamentos disfuncionais,
em cada sessão. O planejamento do tratamento nas sessões é abordado por todo o
livro.

Construir a aliança terapêutica

Para se envolver completamente no tratamento, muitos pacientes precisam
sentir que o terapeuta é compreensivo, cuidadoso e competente. Mesmo assim,
alguns pacientes reagem negativamente – por exemplo, eles podem desconfiar da
motivação do terapeuta. Algumas vezes, os terapeutas precisam variar seus estilos,
sendo mais ou menos empáticos, estruturados, didáticos, confrontadores, transpa-
rentes ou bem-humorados. Um paciente independente, por exemplo, pode preferir
que o terapeuta seja mais profissional, com certo distanciamento, enquanto um
paciente sociotrópico pode reagir melhor se o terapeuta for afetivo e amigável
(Leahy, 2001). A capacidade para localizar, conceituar e vencer as dificuldades na
relação terapêutica é essencial para o progresso dos pacientes – e pode ajudá-los a
melhorar outros relacionamentos também, conforme descrito nos Capítulos 4 e 5.
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Estabelecer metas comportamentais específicas

É importante que os terapeutas orientem os pacientes a identificar as metas
específicas que eles gostariam de alcançar na terapia. Inicialmente, muitos pacien-
tes afirmam que gostariam de ser mais felizes ou menos inquietos. Essas metas de
longo prazo são muito amplas para serem facilmente trabalhadas e alcançadas. Os
terapeutas têm que perguntar aos pacientes o que eles fariam de forma diferente se
fossem mais felizes; os comportamentos expressados então se tornam metas de
curto prazo, que serão trabalhadas em cada sessão.

Empregar estratégias básicas

É importante que os pacientes se envolvam nas tarefas básicas da terapia:
identificar e responder aos seus pensamentos automáticos, realizar as tarefas de
casa, programar atividades (esta tarefa é especialmente importante para pacientes
depressivos) e enfrentar situações que trazem ansiedade (esta tarefa é especial-
mente importante para pacientes com transtorno de ansiedade). Terapeutas cujos
pacientes são muito resistentes a realizar essas tarefas podem concentrar seu foco
de uma maneira geral; para isso eles devem negociar, com os pacientes, um maior
envolvimento ou ajudá-los a reagir às cognições disfuncionais associadas.

Usar técnicas avançadas

Normalmente, os terapeutas precisam usar várias técnicas com os pacientes.
Essas técnicas são tipicamente cognitivas, comportamentais, de solução de proble-
mas, de apoio ou interpessoais. Algumas técnicas são de natureza emocional (por
exemplo, ensinar habilidades de controle emocional para pacientes muito reativos
ou muito influenciados pelo temperamento evitativo). Algumas são biológicas (por
exemplo, eliminar uma causa orgânica dos sintomas, ajudando o paciente a admi-
nistrar os efeitos colaterais da medicação ou uma condição médica crônica). Algu-
mas outras são ambientais (ajudar um paciente que sofre maus-tratos a encontrar
um outro modo de vida). Algumas são experienciais (reestruturar o significado de
um trauma de infância por meio da técnica de construção de imagem). Outras são
psicodinâmicas (ajudar o pacientes corrigir suas crenças distorcidas sobre o te-
rapeuta).

Freqüentemente, os terapeutas precisam aplicar novas técnicas para lidar com
a ativação das crenças, do paciente, que são carregadas de carga emocional ou, ao
contrário, com a atitude de fuga do material emocional (Newman, 1991; Wells,
2000). Algumas vezes, é essencial usar técnicas não-padronizadas; por exemplo,
manter uma forte aliança terapêutica ou ajudar o paciente a fazer uma mudança
emocional ou uma mudança radical da crença.
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Avaliar a eficácia das intervenções e da terapia

Para estimar o progresso e planejar o tratamento entre e nas sessões, é essen-
cial fazer uma avaliação do humor do paciente no começo de cada sessão (Beck,
1995), de preferência acompanhada por escalas auto-administráveis como a Beck
Depression Inventory (Beck, Ward, Mendelson, Mock e Erbaugh, 1961) ou a Beck
Youth Inventories (Beck, Beck e Jolly, 2000). Além disso, é importante avaliar o
progresso durante a própria sessão. Pode-se utilizar técnicas-padrão como solicitar
ao paciente um resumo durante a sessão ou verificar o grau de emoções negativas
sentidas por ele antes e depois de discutir um problema na terapia (bem como o
quanto ele acredita que suas cognições são disfuncionais).

Contudo, a mudança na sessão terapêutica não tem significado se os pacien-
tes retornam ao antigo pensamento negativo e humor no término de uma sessão e/
ou não fazem mudanças comportamentais necessárias entre as sessões. Um ponto
importante para estimar se a terapia está funcionando é determinar o que constitui
um progresso razoável para o paciente. Para muitos pacientes descritos neste livro,
o progresso foi bastante vagaroso, mas razoavelmente sólido, com obstáculos por
todo o processo.

RESUMO

A arte de conduzir a terapia cognitiva está na identificação dos problemas em
tratamento, avaliação da gravidade e especificação da origem desses problemas. As
dificuldades podem estar relacionadas a fatores externos ao tratamento (por exem-
plo, ambiente pernicioso), fatores inerentes ao tratamento (número insuficiente de
sessões), erro do terapeuta (aplicação incorreta de técnicas), e/ou patologia do
paciente (crenças muito fortes). Algumas vezes, se faz necessário uma consultoria
para diagnosticar um problema adequadamente. Em todo o livro são apresentadas
soluções criativas para as dificuldades típicas. O próximo capítulo, que foca a
conceituação cognitiva, apresenta a base de entendimento para a ocorrência de
problemas relacionados à patologia do paciente.




