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renças, assemelham -se por considerarem 
a mediação cognitiva responsável pelo ge-
renciamento do comportamento humano 
e, dessa forma, um ponto a ser trabalhado 
para a obtenção da mudança terapêutica. 
Ou seja, nessa abordagem psicoterapêutica, 
a explicação das psicopatologias não se re-
duz ao efeito de contingências ambientais 
ou a explicações pelo inconsciente positivo, 
respectivamente do Behaviorismo e da Psi-
canálise, mas assume que a doença mental é 
o resultado das estruturas e/ou dos proces-
sos cognitivos disfuncionais em determina-
do momento da vida dos sujeitos. (Wainer, 
2002).

Os modelos teóricos, bem como as 
técnicas empregadas alcançaram maior efi-
cácia e abrangência, sendo que atualmente 
as TCCs são aplicadas por um número cada 
vez maior de terapeutas e em quase todos os 
transtornos psicopatológicos conhecidos.

Deve -se destacar ainda que as TCCs 
são a primeira opção para muitos tipos de 
psicopatologias, visto que diversas pesqui-
sas comparativas confirmam seu poder te-
rapêutico para diversos transtornos mentais 
(distúrbios de ansiedade, transtornos ali-

Desde sua fundação oficial em 1896 por 
 Lightner Witmer, a psicologia clínica tem 
sofrido diversas evoluções, indo de mero 
aperfeiçoamento da técnica até mudanças 
radicais concernentes à inserção de novos 
paradigmas das psicopatologias no cenário 
clínico. Entre os avanços alcançados pela psi-
cologia clínica nas últimas décadas, as psico-
terapias cognitivo -comportamentais (TCCs), 
sem dúvida, ocupam lugar de destaque. Tal 
colocação foi obtida em decorrência de diver-
sos fatores, dentre os quais se podem desta-
car a eficácia comprovada de suas técnicas no 
tratamento de diversas psicopatologias, bem 
como a retomada do psiquismo humano em 
toda sua complexidade como objeto de estu-
do e entendido como responsável pelo com-
portamento humano normal e patológico.

No contexto das psicoterapias, as 
TCCs apresentaram, desde o final da dé-
cada de 1950 e início da década de 1960 
(Kelly, 1955; Ellis, 1962) até hoje uma vas-
ta gama de abordagens e de técnicas para 
o tratamento dos mais variados transtornos 
psicológicos. Os diversos tipos de terapias 
englobados pelo título terapias cognitivo-
-comportamentais, apesar de suas dife-
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mentares, etc.), em relação a outros mode-
los clínicos anteriores (APA, 1998).

Como a revolução cognitiva agregou 
teóricos de escolas bem distintas, não é de 
se estranhar que existam vínculos estreitos 
entre as terapias cognitivas mais puras e 
aquelas de influência mais comportamen-
tal, já que ambas têm uma preocupação 
clara com o método científico, assim como 
resultados de tratamentos e seleção de es-
tratégias de tratamento (Shapiro, Freiberg e 
Bardenstein, 2006).

Os modelos atuais da Terapia Racional 
Emotiva Comportamental (TREC) de Ellis e 
a Terapia Cognitiva (TC) de Aaron Beck têm 
sido sintetizados e acrescidos das leituras 

pós -racionalistas de 
intervenção. Este 
livro pretende apre-
sentar sínteses de 
cada autor em seu 
trabalho clínico de 
TCC com crianças 

e adolescentes, mediado pelas diferentes 
influências de cada um. A seguir são apre-
sentados os modelos cognitivos clássicos de 
Ellis e Beck.

O MODElO COgnITIVO DE EllIs 

A Terapia Racional Emotiva Comportamen-
tal (TREC) foi desenvolvida por Albert Ellis 
em 1956 e tem como pressuposto a ideia 
de que o modo como o pensamento ope-
ra determina o que sentimos. Ellis criou o 
modelo ABC, no qual as perturbações emo-
cionais podem ser explicadas pela inter-
-relação entre Situações Ativadoras (As), 
Crenças (Believes -Bs) e Consequências (Cs) 
emocionais ou comportamentais. De acor-
do com esse modelo, duas pessoas podem 
viver um mesmo evento e reagir a ele de 
modo distinto. Nesse modelo, perturba-
ções e emoções negativas não são causa-
das pelos fatos em si, mas por pensamentos 
extremistas, rígidos e exigentes, os quais 
Ellis rotulou de irracionais. As crenças ir-
racionais ou disfuncionais serão desafiadas 
(disputing) no tratamento pela imagina-

ção racional emotiva1 e o diálogo interno 
é reforçado por métodos comportamentais 
como treinamentos de habilidades e tare-
fas para casa (Ellis e Grieger, 2003; Vernon, 
1998).

Ann Vermon (1998) traduziu os prin-
cípios e as aplicações da TREC para crian-
ças no Programa Passport. Este apresenta os 
princípios básicos do tratamento de crian-
ças sintetizados no modelo ABC, aplicado 
de acordo com a etapa do desenvolvimento. 
Os “As” representam as situações ativado-
ras: um acontecimento externo ou interno 
(pensamento, imagem, fantasia, conduta, 
sensação física, emoção, etc). Os “Bs” repre-
sentam todo sistema de crenças (pensamen-
tos, imagens, valores, esquemas, imagens, 
etc.). Os “Cs” representam a reação frente a 
uma situação ativadora (A) e refletem uma 
conduta ou emoção ou mesmo um novo 
pensamento.

Um exemplo clínico do modelo ABC 
tendo como situação ativadora uma sensa-
ção física, é o caso de João (7 anos). Após 
a remissão de seus sintomas de Transtorno 
de Ansiedade de Separação, cuja melhora já 
durava 10 meses, João voltou a apresentar 
sintomas de ansiedade na entrada e na sa-
ída da escola. Ficou evidente que os sinto-
mas recrudesceram após um quadro viral. 
As sensações físicas de dor de “barriga” re-
ativaram os pensamentos disfuncionais (B) 
de que a mãe não estaria na hora da saída e 
resultaram (C) na forma de comportamento 
de evitação e ansiedade.

A seguir, o Quadro1.1 resume o mode-
lo atualizado de Ellis (1988).

A TREC distingue as “Cs” apropriadas 
das “Cs” disfuncionais ou autossabotadoras. 
Estas necessitam ser questionadas através 
de D (disputa racional). A disputa acontece 

 Tendência 
atual em TCC – 
Integração de 
diferentes modelos.

1 Exercício que consiste em evocar novamente a 
situação que gera a emoção disfuncional e atribuir-
-lhe novos pensamentos ou crenças racionais para 
diminuir a emoção disfuncional, substituindo -a por 
uma mais funcional. Com crianças,essa tarefa pode 
ser realizada por role ‑play com brinquedos como 
fantoches, p. ex.
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quando ajudamos o paciente a perceber seu 
pensamento inconsistente com a realidade. 
Na prática, convida -se o paciente a ser de-
tetive e buscar provas de que a afirmação é 
realista. No caso de João, que pensava que 
a mãe não iria buscá -lo, avaliou -se, inicial-
mente, de 0 a 10 pelo termômetro de pensa-
mentos (Stallard, 2004), o quanto ele acre-
ditava nessa ideia. As formas de disputa (D) 
viáveis na infância são pragmáticas, já que 
nessa etapa do desenvolvimento as crianças 
têm pensamento concreto.

É possível aplicar técnicas de role‑
‑playing com fantoches, pois o estilo me-
tafórico mediado pelo brinquedo e pelo 
humor permite que o personagem/ criança 
possa duvidar do pensamento disfuncio-
nal e cogitar outra forma de pensar. Os 
fantoches podem contar com pequenos 
palitos gráficos quantas vezes a mãe veio 
buscá -lo ao longo de dois anos e meio de 
escolarização. Essas “evidências” contrá-
rias ao pensamento inicial vão tornando 
o pensamento disfuncional mais “fraco” 
na mensuração do termômetro de pensa-
mentos. Assim, diferentes “Ds” (disputing) 
realizadas pelos detetives (outra possibili-
dade de metáfora para terapeuta e pacien-
te) em uma aliança colaborativa permitem 
surgir novas “Es” – (effective belief) ou a 

incorporação de uma nova crença funcio-
nal, eficaz e saudável. E, finalmente, surge 
“F” (felling) ou um novo sentimento após a 
modificação das crenças.

O quadro a seguir sintetiza os pensa-
mentos disfuncionais comuns na infância 
(Vermon, 1998).

O outro modelo cognitivo fundamen-
tal no entendimento dos tratamentos de 
TCCs com crianças é o da Terapia Cognitiva 
(TC) desenvolvida por Aaron Beck.

O MODElO COgnITIVO DE BECk 

O modelo da Terapia Cognitiva (TC) é des-
crito como uma abordagem terapêutica es-
truturada, diretiva, com metas claras e defi-
nidas, focalizada no presente e utilizada no 
tratamento dos mais diferentes transtornos 
psicológicos. Seu objetivo principal é o de 
produzir mudanças nos pensamentos e nos 
sistemas de significados (crenças) dos clien-
tes, evocando uma transformação emocional 
e comportamental duradoras, e não apenas 
um decréscimo momentâneo dos sintomas.

Segundo Beck (1964), não é a situa-
ção (ou o contexto) que determina o que 
as pessoas sentem, mas o modo como elas 
interpretam (e pensam sobre) os fatos em 

QuADRO 1.1
síntese do modelo ABC na TREC

A

F

B C D E

Activeted 
situation /
Situação 
ativadora

Belives/
pensa‑
mentos ou 
crenças

New feeling/
novos senti‑
mentos

Consequen‑
ces/ conse‑
quências

Disputing/ 
disputa

Efective 
new philo‑
sophy/ Uma 
nova filoso‑
fia efetiva
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uma dada situação (Abreu, 2003). Nessa 
concepção cognitivista,

a psicopatologia será sempre considera-
da o resultado de crenças excessivamente 
disfuncionais ou de pensamentos dema-
siadamente distorcidos que, em ativida-
de, teriam a capacidade de influenciar o 
humor e o comportamento do indivíduo 
– enviesando sua percepção da realida-
de. (Beck e Freeman, 1993)

Por isso, identificar essas crenças e 
pensamentos e, posteriormente, modificá-
-los, torna -se fundamental para o tratamen-
to, promovendo, segundo essa teoria, a re-
dução dos sintomas.

No modelo de Beck (1976) e de Beck e 
colaboradores (1979), tais crenças são divi-
didas em básicas (ou centrais) e periféricas 
(ou intermediárias), as quais resultam de 
pressupostos que desenvolvemos a respeito 
de nós mesmos e a respeito do mundo e do 
futuro, compondo em seu estágio final a es-
trutura cognitiva de valores que favorecem a 
formação do que chamamos de experiência 
pessoal. Essas organizações de significado 

são necessárias para que se possa interpre-
tar o mundo de uma maneira correta, pois 
auxiliam na previsão das atitudes e no sen-
tido que damos às experiências de vida, ga-
rantindo um bom funcionamento cognitivo. 
Entretanto, algumas premissas advindas des-
ses mesmos construtos podem, em função 
de alguma circunstância específica, se tornar 
muito repetitivas e, assim, se manter pouco 
atualizadas – o que as induz a uma condição 
contraproducente para o indivíduo. Ao opera-
rem de forma antiga em um estado restritivo 
de atribuição de significados, passam a atuar 
como uma camisa de força conceitual, geran-
do avaliações rígidas e extremistas e criando 
um sentido distorcido das situações. Nesse 
caso, se tornam extremamente resistentes à 
mudança, sendo por esse motivo classifica-
das como “disfuncionais” (Abreu, 2003). 

PROTOCOlOs InTEgRADOs

A integração de diferentes modelos so-
freu adaptações para a terapia cognitivo-
-comportamental com crianças por diferentes 
terapeutas, destacando -se as contribuições 

QuADRO 1.2
Crenças comuns na infância segundo Vermon, 1998.

As crenças infantis básicas são: 
 devo ser aprovado e amado pelas pessoas importantes para mim; 
 devo ter tudo o que quero; 
 não devo ter incômodos e devo estar sempre entretido.

As crenças irracionais comuns são:
 é horrível que não gostem de mim;
 sou mau ou incapaz se cometer erros;
 tudo deve ser cômodo e prazeroso;
 eu sempre devo fazer o que eu quero, ou ainda ter tudo o que quero;
 é horrível estar aborrecido ou ter de esperar.

Crenças relacionadas à vida escolar: 
 eu devo ser perfeito; 
 não posso cometer erros; 
 se os outros me rejeitam é porque não faço as coisas direito; 
 eu sou um perdedor;
 eu não posso me sentir desconfortável.
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daqueles que desenvolveram estudos empíri-
cos e que trouxeram evidências de efetivida-
de aos tratamentos nessa etapa do desenvol-
vimento. Terapeutas de crianças adaptaram 
as técnicas à infância criando manuais espe-
cíficos para a abordagem de cada patologia 
e também dando condições de testar a efeti-
vidade dos resultados a partir da existência 
desses roteiros estruturados. Dessa forma, 
diferentes casos tratados por diversos tera-
peutas puderam ser agrupados em amostras, 
bem como as diferenças de resultados em re-

lação a grupos não 
tratados através de 
ensaios clínicos ran-
domizados puderam 
ser avaliadas.

É relevante 
apresentar um qua-
dro resumido dos 
tratamentos estru-
turados em manu-
ais e testados empi-
ricamente.

O Quadro 1.3 
faz um apanhado 
dos tratamentos tes-

tados empiricamente. Em 1998, a APA es-
tabeleceu uma força -tarefa para fomentar 
pesquisa na área clínica a fim de determinar 
quais tratamentos apresentam efetividade a 
partir de evidencias demonstradas por en-
saios clínicos randomizados. O Quadro 1.3 
apresenta os três níveis nos quais os trata-
mentos são avaliados. Para atingir o crité-
rio de “Bem -estabelecido” deve haver pelo 
menos dois experimentos realizados em 
pelo menos dois contextos de investigação 
e equipes independentes, demonstrando a 
eficácia do tratamento, denotando ser:

a) estatisticamente superior ao placebo, fár-
maco ou outro tratamento psicológico

b) equivalente (ou não são significativa-
mente diferentes) para um tratamento 
já estabelecido em experimentos, com 
poder estatístico é suficiente. Apresentar 
manuais de tratamento; ter sido realiza-
do com uma população, tratamento para 
problemas específicos, para quem os cri-

térios de inclusão foram delineados de 
forma confiável e válida. 

O critério de tratamento “Provavel-
mente eficaz” requer pelo menos dois bons 
experimentos que mostram que o tratamen-
to é superior (estatisticamente significativo 
assim) a um grupo -controle de lista de espe-
ra. Finalmente em nível de avaliação como 
“Possivelmente eficaz” deve apresentar pelo 
menos um bom estudo, mostrando que o 
tratamento seja eficaz na ausência de evi-
dências conflitantes.

O movimento da psicoterapia baseada 
em evidências, pode ser sintetizado como 
um esforço em testar, desenvolver e estimu-
lar a disseminação de tratamentos e técnicas 
validadas em pesquisas (Albano e Kendall, 
2002; Pheula e Isolan, 2007). A TCC para 
crianças e adolescentes se mostra fortemen-
te vinculada a essa tendência de buscar tra-
tamentos experimentalmente comprovados.

A AVAlIAçãO InICIAl  
EM TERAPIA COgnITIVA

Crianças e adolescentes são habitualmente 
encaminhados à terapia em função de seus 
problemas de comportamento ou emoções. 
A avaliação inicial em TCC inclui dois de-
graus em seu processo. Primeiro, precisa -se 
ter uma visão geral, descritiva, identifican-
do os problemas e o funcionamento geral da 
criança. Depois de identificar os sintomas, 
os terapeutas cognitivistas investigam o pa-
pel dos fatores cognitivos na etiologia das 
perturbações emocionais e comportamen-
tais da criança (Shapiro, Freidberg e Bar-
denstein, 2006).

Cognição se refere a um sistema de 
alta complexidade que envolve eventos, pro-
cessos, produtos e estruturas cognitivos. As 
estruturas cognitivas podem ser entendidas 
como memórias e a maneira como a informa-
ção é representada pela memória. Os conteú-
dos cognitivos se referem à informação que 
atualmente é representada ou armazenada, 
ou seja, ao conteúdo das estruturas cogniti-
vas. Os processos cognitivos são os procedi-

 Um dos as‑
pectos fundamen‑
tais dessa tendência 
de estudos basea‑
dos em evidências é 
o apreço pela orga‑
nização do processo 
do tratamento, com 
a especificação dos 
passos lógicos e se‑
quenciais a serem 
seguidos pelo tera‑
peuta.
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QuADRO 1.3
Modelos de tratamentos manualizados testados empiricamente

TrAnSTorno BEm‑ESTABElECIDo ProvAvElmEnTE EFICAz PoSSIvElmEnTE EFICAz

Transtorno 
de oposição 
e desafiador 
& Transtorno 
de conduta 
 
 

TDAH 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transtorno 
obsessivo‑
‑compulsivo 

Transtorno 
de estresse 
pós‑
‑traumático 
 
 
 

Transtornos 
de ansiedade 
 

Depressão 
 
 
 
 
 

Abuso de 
substâncias 
em 
adolescentes

 Terapia 
comportamental

 Treinamento 
parental 
 
 
 

 Terapia 
comportamental

 Treinamento 
parental

 Gestão 
comportamental  
em sala de aula

 Intervenção 
comportamental 
com pares

– 
 
 

TCC focado no trauma 
 
 
 
 
 
 

– 
 
 

 TCC em grupo
 Psicoterapia 
interpessoal 
 
 
 

 TCC em grupo
 Terapia familiar 
multidimensional

 TCC
 Programa em saúde 
racional emotivo

 Treinamento em 
controle de raiva

 Programa Anos 
Incríveis

 Terapia multissistêmica

– 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TCC individual
 TCC + sertralina 
 

 TCC em grupo em 
âmbito escolar 
 
 
 
 
 

 Programa CopingCat
 Terapia sistêmica 
focada no indivíduo 

 TCC individual
 Programa Penn de 
Prevenção (PPP)  ‑ 
incluindo as alterações 
culturalmente relevante 
como visto no Programa 
de otimismo Penn (PoP)

 Terapia familiar 
estratégica breve

 Terapia comportamental 
familiar 

 Terapia familiar 
multissistêmica

 TCC
 Treinamento em 
Controle de raiva em 
grupo

 Programa Triple P 
(Positive Parenting 
Program  ‑ standard 
group treatment).

– 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Programa Focus de TCC 
individual

 Programa Focus de TCC 
em grupo

 TCC em grupo
 Terapia centrada na 
criança

 Eye Movement 
Desensitization and 
Reprocessing (EMDR)

 Terapia de familia para 
TEPT

 Exposição 
comportamental In Vivo

 Exposição + controle 
de contingências

– 
 
 
 
 
 

 TCC individual
 modelo minessota 12 
passos

(continua)
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mentos pelos quais o sistema cognitivo opera, 
isto é, como percebemos e interpretamos as 
experiências. Os produtos cognitivos (p.ex., 
atribuições) decorrem de como a cognição 
emerge da interação entre informação, es-
truturas cognitivas, conteúdo e processos. A 
psicopatologia pode estar relacionada a qual-
quer um desses processos em uma ou todas 
essas áreas (Kendall, 2006).

A maneira como cada pessoa interpre-
ta um evento contribui para o significado 
atribuído e terá consequências compor-
tamentais e emocionais para o indivíduo. 
Processos e conteúdos cognitivos são envol-
vidos em cada ato individualizado de dar 
sentido aos eventos ambientais. Já as estru-
turas cognitivas decorrem do acúmulo de 
experiências na memória e servem como um 
filtro para as próximas. A terapia cognitivo-
-comportamental busca prover sentido, atra-
vés de experiências reais, intencionalmente 
acessando o conteúdo, processos e produtos 
(prestando especial atenção à fala interna, 
estilos de processamento e preferências de 
atribuição de sentido). Dessa forma, pode-
-se auxiliar o jovem a construir estruturas 
cognitivas que terão influências benéficas 
em futuras experiências.

As intervenções cognitivas oferecem 
um seting estruturado com atividades que 
desafiam as estruturas cognitivas existentes. 
O objetivo do tratamento é modificar a es-
trutura cognitiva da criança ou do adoles-
cente para que se comporte, se sinta e pense 
diferente no futuro 
(Kendall, 2006a).

A avaliação 
inicial é organizada 
como uma investi-
gação que necessita 
de elaboração de 
hipóteses a serem 
verificadas. Os tes-
tes de avaliação 
psicológica se ins-
crevem nesse pro-
cesso como instru-
mentos de pesquisa 
que serão utilizados 
ao longo da inves-
tigação. Entende -se 
a avaliação como 
um delineamento de estudo de caso único. 
Nesse contexto, a conceitualização de caso 
é um processo dinâmico e fluido. Durante a 
terapia, tem -se de levar em conta a variável 

 na infância, é 
importante observar 
a repetição de com‑
portamentos que 
se apresentam de 
forma consistente 
ao longo do tempo, 
especialmente nos 
eventos de impac‑
to emocional, pois 
essa repetição pode 
indicar a estrutura 
cognitiva e o estilo 
atribucional resul‑
tante após múltiplos 
eventos.

QuADRO 1.3 (continuação)
Modelos de tratamentos manualizados testados empiricamente

TrAnSTorno BEm‑ESTABElECIDo ProvAvElmEnTE EFICAz PoSSIvElmEnTE EFICAz

Anorexia 
nervosa 
 
 

Bulimia 
nervosa

Transtorno 
bipolar

 Terapia familiar 
 
 
 

– 

–

– 
 
 
 

– 

Terapia focada na família 
para adolescentes

 Terapia psicanalítica 
para An

 Terapia de imagem 
corporal, +realidade 
virtual

 Terapia de família para 
Bn

 Psicoeducação familiar
 Terapia 
comportamental 
dialética;

Fonte: adaptado a partir de Stark e Kendall, (1996a e 1996 b); Kazdin, (2005); Kendall e Hedtke, (2006 E 
2006B); Barrett, Farrell, Pina, Piacentini e Peris, (2008); David e Kaslow (2008); Eyberg, nelson e Boggs, 
(2008); Pelham e Fabiano (2008); miklowitz et al. (2008); ABCT (2010).
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tempo, e revisar e refinar continuamente a 
imagem que temos da criança. A habilidade 
de elaboração e a análise de dados é desejá-
vel para a organização da conceitualização 
de caso.

Kendall (2006b) propõe um mode-
lo para identificar as cognições através de 
eventos comportamentais de diferentes in-
tensidades emocionais. O autor sugere que 
diferentes estados emocionais e imagens 
ocorrem em cada ponto e podem ser exa-
minados em vários momentos ao longo do 
tempo. Resolução de problemas também 
ocorre em diferentes momentos, especial-
mente quando conflitos surgem. A Figura 
1.1 é uma adaptação do modelo original de 
Kendall e apresenta as atividades cognitivas 
em andamento.

A Figura 1.1 descreve os múltiplos 
eventos e a intensidade emocional que fa-
zem parte da trajetória de uma pessoa em 
um intervalo de tempo. Essas múltiplas situ-
ações são investidas de significados e atribui-
ções individuais. Desses fluxos de cognições 
decorrentes dos eventos comportamentais 
resultam um conjunto de crenças e estilos 
de atribuição e crenças estáveis. As relações 

entre os diferentes componentes que con-
correm para o surgimento das dificuldades 
da criança podem ser sintetizadas através 
do cruzamento de informações decorrentes 
da história do desenvolvimento, do contex-
to cultural, dos antecedentes e das conse-
quências comportamentais, das estruturas e 
da predisposição cognitiva e suas relações 
com os problemas manifestos. A Figura 1.2 
apresenta uma representação gráfica desse 
dinamismo.

Destaca -se ainda a importância de in-
vestigar eventos específicos e situações que 
desencadeiam pensamentos e sentimentos 
disfuncionais, avaliando como a criança 
se vê, assim como o contexto, como expõe 
eventos passados e suas expectativas para 
o futuro. Essas são algumas diretrizes que 
norteiam o terapeuta para acessar as se-
guintes cognições das crianças ao longo do 
tratamento (Shapiro, Friedberg e Bardens-
tein, 2006):

 Como a situação reflete em você?
 E em sua família?
 O que você pensa sobre o que acontece 

com você?

Figura 1.1
modelo temporal de fluxo da cognição em eventos de diferentes intensidades emocionais.
Adaptado de Kendall, 2006b

Atividades cognitivas em andamento (p.ex., autoinstrução, imagens)

Alta 
intensidade

Intensidade 
emocional

Crenças, estilos de 
atribuição, esquemas.

Consistência 
cognitivaBaixa  

intensidade

Início do  
comportamento 

ligado ao  
evento inicial

Atribuições
múltiplos  
eventos  

comportamentais



24          Petersen, Wainer & cols.

Figura 1.2
relação entre os componentes da formulação de caso. 
Fonte: adaptada de Fridberg e McClure, 2004.

História do 
desenvolvimento e 
contexto cultural

Antecedentes e 
contingências 

comportamentais
Estruturas 
cognitivas

ProBlEmAS

Sintomas fisiológicos

relações 
interpessoais

Humor

Cognição Conduta

 Como você explica essa situação?
 Quais são as razões para você acreditar 

nessa ideia? Quais são as provas para 
acreditar nessa visão a seu respeito? 
Quais seriam as provas contra esse pen-
samento?

 Você acha que existe outra maneira de 
ver essa situação?

 Qualquer um veria da mesma forma?
 Onde você aprendeu essas crenças? 

Quando você aprendeu isso?
 Quem falou para você sobre essa forma 

de ver as coisas?
 Quais são as vantagens de ver as coisas 

dessa forma? Quais as desvantagens?

A pergunta central sempre será: quais 
os pensamentos subjacentes aos atuais pro-
blemas da criança? Ou ainda quais os défi-
cits no processamento da informação envol-
vidos nas condutas impulsivas? 

Nas circunstâncias em que ficam evi-
dentes comportamentos e emoções deno-
tando o déficit de pensamentos, o terapeuta 
poderá se perguntar, 
quais percepções e 
pensamentos essas 
condutas e pensa-
mentos podem ge-
rar. Dessa forma, é 
possível oferecer à 
criança cognições 
que possam dar 
significado a suas 
ações ou ainda mos-
trar as contingên-
cias de tais ações. 
Um exemplo desse tipo de situação pode ser 
encontrado nos pacientes com transtornos 
de comportamento (oposição ou condutas 
transgressivas) em que há uma evidente fa-
lha no controle de contingências. 

 o eixo cen‑
tral da conceitualiza‑
ção é investigar os 
padrões e conexões 
entre eventos, pen‑
samentos, emoções 
e comportamentos. 
o principal papel do 
terapeuta cognitivo é 
traduzir para a crian‑
ça essas relações.
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As distorções cognitivas comuns aos 
adultos foram descritas por Beck (1995), 
muitas vezes, como tendo origem na infân-
cia. A seguir, sintetizam -se os erros mais 
comuns de acordo com o sofrimento apre-
sentado.

Algumas limitações são inerentes ao 
desenvolvimento cognitivo das crianças. En-
tre elas, destacam -se a baixa motivação para 
realizar o tratamento (não adesão às tarefas 
para casa é um preditor de mau prognós-
tico), adesão dos pais e psicopatologia nos 
mesmos, capacidade de comunicação e de-
senvolvimento cognitivo da criança. Tem -se 
de levar em conta que o desenvolvimento é 
hierárquico e não um quadro negro para ser 
apagado e preenchido novamente. Mesmo 

quando a criança muda de modo evidente, 
podem permanecer as sombras da adapta-
ção anterior (Bee, 2008).

EsTRuTuRA DAs sEssõEs

As consultas terão uma estrutura básica que 
será mantida ao longo do tratamento. A par-
ticipação dos pais pode estar relacionada a 
essa estrutura e pode ocorrer em diferentes 
níveis. A interação com os cuidadores ocor-
rerá regularmente (semanal, quinzenal ou 
mensal). Os pais podem fazer parte como 
colaboradores ou coaches de seu filho. Adi-
cionalmente, pode -se usar como alternativa 
de participação uma checagem nos 10 minu-

QuADRO 1.4
Problemas clínicos, técnicas de intervenção,  
distorções cognitivas e processos de aprendizagem

  InTErvEnçõES  DISTorçõES  
ProBlEmA CoGnITIvo ‑ CoGnITIvAS  ProCESSoS DE  
ClÍnICo ‑ComPorTAmEnTAIS ComUnS APrEnDIzAGEm

Depressão, 
ansiedade e 
raiva. 
 
 

Fobias 
 

Solidão, 
rejeição pelos 
pares. 
 

Transtorno 
obsessivo‑
‑compulsivo 

Impulsividade

Treinamento em relaxa‑
mento; reestruturação 
cognitiva; automoni‑
toramento; testes de 
evidências. 

Dessensibilização siste‑
mática; reestruturação 
cognitiva.

Treinamento em habilida‑
des sociais; visita à esco‑
la para verificar existência 
de bullying; reestrutura‑
ção cognitiva.

Exposição; prevenção de 
resposta; reestruturação 
cognitiva. 

Controle de Contin‑
gências (economia de 
fichas); modelo ABC; 
autoinstrução.

Tudo ou nada; filtro 
mental; desqualificação 
do positivo; generali‑
zação; personalização; 
pensamento emocio‑
nal; catastrofização.

Catastrofização; magni‑
ficação. 

Pensamento dicotômi‑
co; rotulação; leitura da 
mente. 
 

Fusão pensamento‑
‑ação; catastrofização; 
pensamento emocio‑
nal; perfeccionismo.

Déficits cognitivos 
(falhas de funções exe‑
cutivas); pensamentos 
“tiranos”.

Treinamento de habili‑
dades; metacognição. 
 
 
 

Condicionamento 
clássico; metacog‑
nição.

Aprendizagem obser‑
vacional, modelagem 
e prática com feedba‑
ck; metacognição. 

Condicionamento 
clássico; metacogni‑
ção; modelagem. 

Condicionamento 
operante; metacog‑
nição.
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tos iniciais de cada consulta. O envolvimen-
to ativo dos pais no tratamento vai variar 
dependendo dos prejuízos, das comorbida-
des, da idade e do nível de desenvolvimento 
da criança (Albano e Kendall, 2002).

Manter a estrutura das sessões é muito 
importante, pois possibilita que a criança te-
nha certa previsibilidade do que vai ocorrer, 
além de funcionar como um sistema futuro 
para seu automonitoramento pessoal.

A estrutura da sessão e a aliança tera-
pêutica são fatores significativos para deter-
minação do prognóstico. Portanto, é neces-
sário definir o foco da consulta e criar uma 
situação que permita manter um ambiente 
divertido e agradável para desenvolver o 
trabalho com a criança. É interessante tomar 
notas durante a consulta a fim de resumir e 
preservar avanços terapêuticos. A atividade 
é complementada com tarefas para casa. As 
tarefas são a “prescrição” em TCC. Estas se-
rão desenvolvidas em cada capítulo de acor-
do com a patologia apresentada.

AsPECTOs TéCnICOs RElEVAnTEs

Durante a avaliação inicial, o terapeuta co-
menta a formulação de sua compreensão do 
caso a fim de determinar os objetivos do tra-
tamento com o paciente. Cabe observar, no 
entanto, que a conceitualização de caso tem 
mostrado divergências significativas entre 
terapeutas treinados, por isso sugere -se que 
a conceitualização seja formulada e discuti-
da com o paciente (Padesky, 2008). 

Algumas perguntas simples podem 
nortear nosso trabalho, tais como: Você 
acha que estamos trabalhando bem juntos? 
Como é essa tarefa para você?

É importante ter em mente que o que 
constrói uma aliança sólida é a escuta empá-
tica, o calor humano, a atenção e as interven-
ções efetivas. É interessante construir a con-
ceitualização de caso junto com o paciente 
usando metáforas de imagens, com desenhos 
é possível torná -la simples e colaborativa. A 
conceitualização de caso nunca é definitiva, 

QuADRO 1.5
Típica sequência de uma consulta de TCC

verificação do Humor verificar o humor usando termômetro do humor (SUDS)  
 ou simplesmente perguntando a respeito.

verificação da tarefa para casa retomar o foco e dar continuidade a tópicos trabalhados  
 em outra sessão.

Agenda da consulta Avaliação de ocorrências entre as sessões e verificação  
 de como o tempo da consulta será aproveitado. 

Trabalho nos tópicos da agenda Uso de protocolos (exercícios sugeridos em protocolos  
 manualizados) ou brinquedo livre ou ambos.

Prescrição da tarefa para casa Tarefas que possam reforçar as habilidades trabalhadas  
 na consulta. Uso de recursos de biblioterapia  
 (recomendação de livros ou artigos complementares ao  
 tratamento) ou prescrição de atividades predefinidas ou  
 construídas na sessão.

resumo da sessão pelo terapeuta Síntese das principais questões abordadas na sessão,  
 favorecendo a memória de habilidades desenvolvidas na  
 consulta e sugestões.

Feedback do paciente  Avaliação geral do estado do jovem, a fim de confirmar  
sobre a sessão as percepções do terapeuta.

Fonte: adaptado de Shapiro, Friedberg e Bardeinstein, (2006) e Wainer e Piccoloto (2005).
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teremos uma no iní-
cio do tratamento, 
outra na etapa inter-
mediária e outra ain-
da no final e deve -se 
incluir pontos fortes 
do paciente. Alguns 
cartões de autoins-
trução (cartão flash) 
podem sintetizar 
aspectos da concei-
tualização. Pa cien-

tes ansiosos e deprimidos têm dificuldade de 
lembrar fora das sessões e podem se benefi-
ciar com esses cartões (Padesky, 2008). 

A sAlA DE ATEnDIMEnTO  
E A sElEçãO DE BRInQuEDOs

A sala de atendimento infantil deve ser or-
ganizada, traduzindo concretamente a es-
trutura do tratamento. Deve ter condições 
de ser rapidamente limpa, se for necessário. 
É pertinente dispor de uma mesa de tama-
nho adequado para que terapeuta e pa-
ciente possam se acomodar para desenhar. 
Sugere -se que o banheiro seja junto à sala, 
evitando ter de acessar a sala de espera para 
seu uso. Na sala, é interessante ter gavetas, 
se possível individuais, para guardar os ma-
teriais gráficos e outras produções de cada 
paciente.

O material de cada paciente pode ficar 
guardado em uma pasta individual para in-
dicar o cuidado com a privacidade e sigilo do 
material produzido. Algumas sugestões de ma-
teriais individuais: massa de modelar, lápis de 
cor, canetinhas ou pincel atômico (dependendo 
da idade), giz de cera, cola, tesoura, etc.

Alguns brinquedos coletivos são inte-
ressantes de dispor na sala: Legos, fantoches 
para role ‑play, família com bichos, casinhas 
de bonecas, kits de construção (como de 
casa de madeira), instrumentos musicais, 
tais como teclado, gravador com microfone 
externo, carrinhos, animais selvagens, teci-
dos e materiais para costurar, bonecas tipo 
Poly e/ou Barbie, bolas de material flexível, 
equipamento para fazer bolhas de sabão 

(desenvolveremos o uso no capítulo sobre 
ansiedade), além de um quadro -negro para 
usar em psicoeducação.

Termômetros de sentimentos (SUDS – 
Subjective Units of Discomfort Scale) podem 
ser adaptados a materiais gráficos ou a brin-
quedos de plástico, como pequeno doutor e 
outros. Sugiro, ainda, manter -se atualizado 
quanto aos testes psicológicos disponíveis 
no mercado para ambas faixas etária.

É pertinente verificar as preferências e 
necessidades das crianças na primeira con-
sulta e eventualmente incluir mais algum 
material. Por exemplo, para as crianças que 
passaram ou passarão por eventos hospita-
lares pode ser pertinente ter um kit médi-
co (brinquedos que contêm estetoscópio, 
seringa, termômetro, etc.) disponível para 
mediar o acesso ao conteúdo das vivências. 
As situações hospitalares por vezes impõem 
situações que a maioria das crianças vive 
como estressante, como a dor. Ao concordar 
que o que mais estressa o ser humano é não 
ter controle sobre as situações, viver ativa-
mente uma situação que foi vivida passiva-
mente, traz a possibilidade de ressignificá -la 
(Petersen e Koller, 2006).

Alguns itens são considerados úteis 
para conduzir a reestruturação cognitiva: 
lentes de aumento, caleidoscópio, óculos gi-
gantes; esses brinquedos permitem acessar 
diferentes formas de ver o mundo e a si mes-
mo. Os mais utilizados são os jogos não es-
truturados, pois quando a criança manifes-
ta, através do brinquedo, temas de conflito, 
o terapeuta pode utilizar personagens para 
proporcionar explicações, confrontação ou 
elementos racionais que permitam a rees-
truturação cognitiva. Um exemplo disso é 
um fantoche com duas faces. Cenas em que 
a bruxa convida a criança a ficar em casa 
com ela e não enfrentar seus medos (fobia 
escolar) e em que a fada incentiva -a a fazê-
-lo sugerem ativamente que ele pode aguen-
tar um pouco o medo, pois este aumenta e 
diminui (dessensibilização na imaginação).

O brinquedo permite desenvolver ha-
bilidades sociais e de enfrentamento. João 
(7 anos) que sofria com ansiedade de sepa-
ração teve suas habilidades sociais desen-

 o foco da 
TCC é o presente e 
o futuro e deve ter 
uma fina sintonia 
com os objetivos 
do paciente, assim 
como uma cons‑
tante avaliação por 
parte do paciente 
dos resultados obti‑
dos no tratamento.
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QuADRO 1.6
Psicopatologia ou unidade temática relevante e recursos disponíveis para psicoeducação

QUADro PSICoPATolóGICo  
oU CrISES SITUACIonAIS mATErIAl rEComEnDADo

Transtornos de ansiedade O que fazer quando você se preocupa demais.  
 Huebner, D. Artmed, 2009. 
 Quando sinto medo. moroney, T., Editora Ciranda Cultural, 2007.

Transtornos do  O que fazer quando você não consegue dormir sozinho.  
sono/ansiedade Huebner, D. Artmed, 2009.

ToC O que fazer quando você tem muitas manias.  
 Huebner, D. Artmed, 2009.

Situações traumáticas Quando alguma coisa terrível acontece.  
 Heegaard, m. Artmed, 2009. 
 O estressadinho (lipp, 2005).

Transtornos do humor O que fazer quando você reclama demais.  
 Huebner, D. Artmed, 2009. 
 Quando me sinto triste. moroney, T.  
 Editora Ciranda Cultural, 2007.

luto na família Quando alguém muito especial morre.  
 Heegaard, m. Artmed, 1998.

Doenças na família Quando alguém tem uma doença muito grave.  
 Heegaard, m. Artmed, 1998. 
 Blusa listrada com calça florida. Schnurbush, B. Artmed, 2010. 
 Vovô teve um AVC. Butler, D., Artmed, 2010. 
 Arthur vai para o Hospital. Bennet, H. Artmed, 2010.

Separação conjugal Quando os pais se separam. Heegaard, m. Artmed, 1998

(continua)

volvidas em jogos de futebol com fantoches 
em que na sua imaginação foi um grande 
goleador.

Os jogos estruturados podem ser úteis 
com crianças sem limites. No Brasil há pou-
ca disponibilidade, mas sugere -se O estres‑
sadinho (Lipp, 2005). Outras alternativas 
podem ser adaptadas como o Jogo da Vida, 
jogo de botões, entre outros. Esses jogos 
com regras podem ser facilitadores, pois 
criam situações que permitem trabalhar o 
controle da raiva, a tolerância à frustração 
e as habilidades sociais.

Nos casos de controle de impulsos 
pobre um marcador de gasolina da raiva 
pode ser confeccionado para ser verificado 

ao longo do jogo: sinaleiras (Vermelho – 
Pare; Amarelo – Pense; Verde – Siga para a 
ação) também podem ser úteis e será mais 
bem explicado no capítulo sobre TCC para 
a impulsividade (Bunge, Gomar e Mandil, 
2008).

lITERATuRA InDICADA

Ainda é exígua a disponibilidade de mate-
riais no Brasil. Entre eles, destaca -se o recém 
lançado Transtorno de Déficit de Atenção/ 
Hiperatividade – Exercícios clínicos, Barkley 
e Murphy (2008) e o Manual de diagnóstico 
e tratamento de Barkley (2008). 
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COnsIDERAçõEs FInAIs

A terapia cognitiva para crianças é muito 
importante, já que os transtornos na infân-
cia são preditores do curso de psicopatolo-
gia na vida das pessoas ao longo do desen-
volvimento pessoal. Falhas terapêuticas ou 
falta de tratamentos efetivos podem resul-
tar, para a criança vulnerável, em prejuízos 
no funcionamento global e ainda ter efeitos 
deletérios para seu desenvolvimento emo-
cional a longo prazo.

Ressalta -se a importância de incorporar 
no tratamento os elementos essenciais nos 
protocolos baseados em evidências das TCCs, 
com flexibilidade de acordo com os proble-

mas específicos de cada criança e suas famí-
lias, levando em conta seu contexto social, 
histórico e cultural. Por outro lado, destaca -se 
a importância de junto com a ciência haver 
espaço para a arte do encontro humano com 
empatia, disposição 
de ajuda e gosto por 
brincar por parte do 
terapeuta.

A estrutura 
cognitiva não é apa-
gada com o trata-
mento, mas novas 
habilidades e significados são construídos. A 
terapia não tem como extirpar as estruturas 
cognitivas ou as histórias emocionais, mas 

 TCC na infân‑
cia – Flexibilidade 
com fidedignidade 
às técnicas consoli‑
dadas pela investi‑
gação.

QuADRO 1.6 (continuação)
Psicopatologia ou unidade temática relevante e recursos disponíveis para psicoeducação

QUADro PSICoPATolóGICo  
oU CrISES SITUACIonAIS mATErIAl rEComEnDADo

Impulsividade  O que fazer quando você se irrita demais.  
(TDAH; TBH, etc.) Huebner, D. Artmed, 2009. 
 Quando me sinto irritado. moroney, T.  
 Editora Ciranda Cultural, 2007.

TDA ‑H DvDs disponíveis no site da Associação Brasileira de Déficit  
 de Atenção http://www.tdah.org.br/videos/videos01.php 
 No Mundo da Lua. mattos, P. São Paulo, lemos Editorial, 2001 
 Terapia cognitivo ‑comportamental no TDAH – manual do  
 paciente. Knapp et al. Artmed, 2002.

Uso e abuso de  Quando a família está com problemas.  
substâncias na família Heegaard, m. Artmed, 1998. 
 Jogo RPG desafios. Araújo, r. vetor editora, 2009.

Enurese Camila faz pipi na calça. Petigny, A. larousse Editora, 2006.

obesidade infantil João não cabe mais no seu calção.  
 Doinet, m. larousse Editora, 2004.

Educação sexual De onde vem os bebês. Andry e Schepp. José olympio, 2002.

Interações familiares Juego de las interacciones familiares. Editorial Akadia. 
 Agora sou o irmão mais velho. Uma história sobre o novo bebê  
 na família. Annette Sheldon, Artmed, 2009. 
 Agora sou a irmã mais velha. Uma história sobre o novo bebê  
 na família. Annette Sheldon, Artmed, 2009. 
 O filho por adoção. Um manual para crianças.  
 Weber, l. Jurua editora, 2004. 
 Tudo sobre adoção. Como as famílias são formadas e como as  
 crianças se sentem. nemiroff, m. e Annunziata, J. Artmed, 2010.
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ajuda a construir novos esquemas e novas es-
tratégias que podem ser empregadas em lu-
gar daquelas disfuncionais (Kendall, 2006b).

A terapia baseada em evidências vem 
apontando a direção preestabelecida empi-
ricamente para cada quadro psicopatológi-
co. Os tratamentos orientados por manuais 
podem servir como um bom guia ao clínico.

Bem se sabe que os tratamentos testa-
dos empiricamente têm a seleção de pacien-
tes que obedece a fatores de inclusão e ex-
clusão, que nem sempre podem ser seguidos 
na clínica. O tempo de intervenção também 
é predefinido e o tratamento é finalizado no 
tempo preestabelecido no protocolo de pes-
quisa. Cita -se como exemplo a experiência 
de conduzir um estudo quase -experimental 
ao investigar a efetividade de TCC para pro-
mover qualidade de vida em pessoas com 
AIDS. O modelo mostrou resultados alenta-
dores para as variáveis depressão e rede de 
apoio social (Petersen, 2007). Os protocolos 
de TCC normalmente se circunscrevem entre 
8 e 16 semanas. Na clínica há uma tendência 
atual em tratamentos modulares inspirados 
nos tratamentos manualizados, porém obser-
vando os devidos ajustes de caso a caso.

O desafio é exatamente a aplicação dos 
achados para prática clínica sem se perder a 
dimensão da subjetividade de cada criança 
que é atendida, levando em conta seu con-
texto. Este é o grande desafio do terapeuta 
de crianças: associar ciência e arte na in-
tervenção – a ciência nos fornece achados 
prévios importantes e nos instiga a seguir 
investigando e a arte do encontro humano 
possibilita a vivência necessária para resul-
tados favoráveis em psicoterapia.
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