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RESUMO 

 

Este artigo foi desenvolvido a partir das experiências vivenciadas no Estágio Supervisionado 

de Ênfase II no Ambulatório de Atenção Psicológica a Pessoas que Vivem com Condições 

Crônicas (APC). Apresenta-se o resultado do processo psicoterápico, com base na Terapia 

Cognitiva, de uma paciente com sintomas ansiosos que podem estar associados a padrões de apego 

inseguro desenvolvidos na infância. Como objetivos, pretendeu-se apresentar o quadro clínico, a 

história de vida da paciente, descrever as principais estratégias de intervenção realizadas e os 

ganhos terapêuticos. O caso clínico apresentado foi de uma paciente atendida no Serviço de 

Psicologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) no APC, do sexo feminino, 

com 34 anos, solteira, mãe de um menino de 7 anos. A mesma buscou o serviço de psicologia para 

aprender a lidar com a situação da mãe, de quem era cuidadora e “obter orientações do que dizer 

para ela”. Foram implementadas, no decorrer das sessões, as seguintes técnicas terapêuticas 

cognitivas e comportamentais: Questionamento socrático, Registro de Pensamentos Automáticos 

Negativos, Flecha Descendente, Lista das Vantagens e Desvantagens, Respiração Diafragmática, 

Lista das distorções cognitivas e Biblioterapia. A partir do momento no qual a paciente começou 

a identificar seus Pensamentos Automáticos Negativos (PAN’s) houve uma melhora significativa 
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em seu quadro, dando prosseguimento ao processo terapêutico, pois as técnicas utilizadas 

diminuíram seus sintomas ansiosos e sua sensação de confusão. A paciente sempre se portou de 

forma colaborativa nas sessões, não resistindo em nenhum momento na utilização das técnicas 

propostas e estava motivada para mudar seu comportamento a partir da terapia.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi desenvolvido a partir das experiências vivenciadas no Estágio 

Supervisionado de Ênfase II no Ambulatório de Atenção Psicológica a Pessoas que Vivem com 

Condições Crônicas (APC), o qual oferece atendimento psicológico no Serviço de Psicologia da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB para adultos, que vivem com condições 

crônicas e/ou seus cuidadores.  

O APC fora criado no ano de 2013, através do trabalho de estagiários de psicologia, 

coordenado pela Prof.ª Jeane Saskya C. Tavares, com o intuito de oferecer atendimento psicológico 

gratuito aberto a toda comunidade, atendendo preferencialmente pessoas de baixa renda. 

O atendimento a cuidadores realizado no APC possibilitou compreender como o apego 

inseguro na infância pode contribuir para o delineamento de quadros ansiosos na fase adulta, os 

quais se intensificam em situações de adoecimento crônico de pessoas próximas. Exercer o papel 

de cuidador diante de tal conjuntura pode causar sofrimento, impactando de forma negativa em 

todas as esferas da vida do indivíduo.  

Para Bowlby (2002), o apego é um mecanismo inerente ao ser humano, considerado um 

comportamento biológico, sendo basilar na formação do indivíduo, com a função de proteção e 

sobrevivência do mesmo, em virtude do qual o bebê aprende com seu cuidador várias atividades 

necessárias à sobrevivência e proteção.  

Abreu (2005) pondera que o apego pode ser compreendido como o conjunto de 

comportamentos do bebê baseados em movimentos de proximidade da mãe e exploração do 

https://www.facebook.com/psicologia.pt
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 08.04.2018 

 

 

Elen Mota de Sousa, Jeane Saskya Campos Tavares 3 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

ambiente, envolvendo a percepção da presença, disponibilidade e interação com a figura de apego, 

proporcionando, ou não, respostas de segurança que fortalecerão, ou não, o vínculo entre ambos. 

Destaca-se como pressuposto básico dessa teoria que os modelos de apego aprendidos na 

infância ecoam ao longo da vida. Corroborando essa perspectiva, Abreu (2005) relata que os 

indivíduos, em seus primeiros anos de vida, são profundamente influenciados pela maneira como 

os cuidadores primários os tratam, e acrescenta como moldador desse comportamento fatores como 

temperamento, genética e as condições do ambiente.  

Partindo dessa premissa, o sistema de apego influenciará ativamente nas respostas afetivas 

ao longo da vida e no desenvolvimento cognitivo, já que ele envolve uma representação mental 

das figuras dos primeiros cuidadores, de si mesmo e do ambiente, sendo que essas representações 

serão formuladas a partir da experiência do indivíduo, formando os modelos internos de 

funcionamento (Bowlby, 2002).  

O modelo interno de funcionamento compreende as representações das experiências da 

infância, sobressaindo as interações com o cuidador, relacionadas às percepções do ambiente, de 

si mesmo e das figuras de apego (Bowlby, 2002). Essas ideias convergem com um dos pressupostos 

da Teoria Cognitiva de Beck, a tríade cognitiva, visão de si mesmo, do mundo e do futuro 

apresentado pelo paciente, considerada um dos pontos basilares para o delineamento de um 

diagnóstico consistente que auxiliará o terapeuta na formulação de estratégias para auxiliá-lo na 

condução do processo psicoterápico (Beck, 1997).  

Assim, a qualidade e os padrões de relações interpessoais estabelecidos na infância 

influenciam diretamente na qualidade das vinculações da fase adulta, sendo refletida nas mais 

variadas condições. A partir disso, percebe-se que uma relação saudável é imprescindível para o 

desenvolvimento cognitivo do indivíduo e da capacidade de participar de relações saudáveis na 

vida adulta (Bowlby, 2002; Abreu, 2005).  

A quebra, o rompimento de vínculos, principalmente no que se refere a figura dos primeiros 

cuidadores, na infância, pode desencadear efeitos adversos ao desenvolvimento que influenciarão 

no estabelecimento de vínculos futuros. 

Nesse sentido, para Bowlby (2002), o apego seguro, uma das tipologias do apego, implica no 

desenvolvimento de modelos internos caracterizados por valorização e apoio. Enquanto que em 

vínculos onde a tensão, a ambiguidade, a instabilidade são frequentes ou mesmo se não forem 

contínuos marcam a criança de alguma forma, podendo desencadear o apego inseguro, como 

afirmado por Abreu (2005, p. 136), gerando oscilação emocional e sintomas de ansiedade, quando 

não, o estabelecimento de outras psicopatologias: “Quando um sente-se seguro, muito 

provavelmente é porque o outro encontra-se disponível e, uma eventual separação, evocaria uma 

carga significativa de ansiedade, vindo a perda a causar o luto”. 
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As relações de apego inseguro, segundo Bowlby (2002), são caracterizadas pela insegurança 

e pouca valorização. Desta forma, em função de interações aversivas, a criança pode desenvolver 

expectativas negativas, especialmente em torno da disponibilidade dos outros em momentos de 

necessidade e estresse, o que propicia, posteriormente, insensibilidade, como é o caso do apego 

evitativo, ou até mesmo insegurança, inadequação e sentimento de vulnerabilidade diante dos 

outros e do mundo, como ocorre no apego ambivalente. Abreu (2005, p. 5) menciona que: 

 

[...] adultos evitativos, que carregam expectativas negativas sobre a disponibilidade dos outros, 

tenderão a usar suas próprias estratégias de enfrentamento ao invés de buscar apoio social, pois 

no passado tiveram que superar sozinhos suas dificuldades. Já os indivíduos ambivalentes 

intensivamente buscarão apoio (mais até do que os seguros), mostrando altos níveis de 

emoções e ansiedade. 

 

Há uma estreita ligação entre os estilos de apego inseguro e os quadros ansiosos na vida 

adulta, fomentado através do rompimento de laços na interação com a figura do cuidador.  

Para Castillo et al (2000), a ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, 

apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo. É uma 

reação inerente e necessária ao corpo. Cabrera e Sponholz Jr. (2012) relatam que a mesma faz parte 

da vida, concebida como uma emoção intrínseca ao desenvolvimento humano, propulsora de 

mudanças e experimentada de modo único e pessoal. No entanto, quando em excesso e 

desproporcional em relação ao estímulo, traz consequências negativas para a vida do indivíduo, 

passando de reação natural ao status de transtorno.  

Partindo da mesma linha de pensamento, Coutinho et al (2011, p. 312) comentam que os 

sintomas de ansiedade são dimensionais e tornam-se patológicos quando criam sofrimento e 

comprometimento funcional, sendo caracterizados por uma resposta inadequada a uma percepção 

ou estímulo, paralisando o indivíduo ou fazendo-o agir de forma desapropriada, o que pode 

desencadear dificuldades na adaptação as situações e ao ambiente. 

 

[...] a ansiedade patológica pode interferir no desenvolvimento normal, com prejuízo na 

autoestima, na socialização, na aquisição de conhecimentos e na memória além de predispor 

a maior vulnerabilidade, com perda de defesas físicas e psíquicas.  
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Segundo Greenberger e Padesky (1999), para a terapia cognitiva, a ansiedade pode ser 

compreendida como uma experiência subjetiva, no qual o modo como o indivíduo interpreta e 

avalia a situação se delineia como propulsor dos sintomas ansiosos.  

Esses quadros são retroalimentados, segundo a hipótese da vulnerabilidade cognitiva, em 

decorrência do portador de um transtorno emocional ter uma tendência a cometer distorções 

cognitivas na interpretação das situações, fato este que enrijece ainda mais a cognição impedindo-

o de vislumbrar outras possibilidades e levando-o a conclusões equivocadas (Knapp, 2004).  

Quanto às cognições, Pereira e Rangé (2011) comentam que o ansioso tem crenças 

disfuncionais que enfatizam a ameaça física e/ou psicológica ao próprio indivíduo e aos outros e 

aumentam sua sensação de vulnerabilidade ao selecionar estímulos interpretados como ameaças, 

rejeitando os contrários. Ressalta-se que os pensamentos das pessoas ansiosas focalizam-se na 

ameaça ou perigo e são orientados para o futuro:  

 

Mais que os fatos em si, a forma como o indivíduo os interpreta influencia a forma como ele 

se sente e se comporta em sua vida. [...]. O indivíduo com sofrimento psicológico tem a 

capacidade de percepção de si mesmo, do ambiente e de suas perspectivas futuras prejudicadas 

pelas distorções de pensamento, como ocorre nos estados ansiosos onde há uma 

superestimação de riscos tantos internos como externos, além de uma subestimação dos 

próprios recursos pessoais e de seu ambiente para lidar com esses riscos (Pereira & Rangé, 

2011, p. 21). 

 

Dentre as formas de tratamento, uma das mais indicadas é a Terapia Cognitiva. Partindo da 

premissa que as cognições influenciam o comportamento, as mesmas poderão ser monitoradas, 

alteradas e o comportamento desejado pode ser atingido mediante a mudança cognitiva (Knapp, 

2004).  

Juntamente com o paciente, o terapeuta irá identificar e questionar as cognições e as 

distorções cognitivas, tornando os pensamentos mais flexíveis para mudar o comportamento. 

Corroborando esse plano terapêutico, Abreu (2005) afirma que na concepção cognitivista, a 

psicopatologia surge a partir das crenças excessivamente disfuncionais ou de pensamentos 

demasiadamente distorcidos, estes, por sua vez, têm o poder de influenciar o humor e o 

comportamento do indivíduo. 

O presente estudo traz o resultado do processo psicoterápico, com base na Terapia Cognitiva, 

de uma paciente que apresentava sintomas ansiosos, podendo ter se desenvolvido em decorrência 

dos padrões de apego inseguro na infância. Foi desenvolvido com a finalidade de apresentar o 
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quadro clínico e a história de vida da paciente, descrever as principais estratégias de intervenção 

realizadas e os ganhos terapêuticos. 

Esse artigo está estruturado em seis partes: a primeira refere-se a introdução, abordando a 

temática apego inseguro e ansiedade de forma breve. Na segunda, consta a apresentação do caso, 

descrevendo as demandas da paciente e dados de sua história de vida. A terceira parte refere-se à 

descrição e resultados das principais intervenções realizadas para melhor andamento do processo 

terapêutico, prosseguindo com a quarta, constando a conceitualização do caso e a quinta 

compreendendo a reestruturação cognitiva. A sexta, refere-se a análise, expondo reflexões do caso 

baseadas na literatura consultada, finalizando com as considerações finais. 

 

2. APRESENTAÇÃO DO CASO CLÍNICO 

 

Rosely (nome fictício), do sexo feminino, com 34 anos, solteira, mãe de um menino de 7 

anos, de religião católica, procurou o Serviço de Psicologia da UFRB, onde fora realizada uma 

triagem pelos estagiários do grupo do APC. Buscou o serviço de psicologia para aprender a lidar 

com a situação da mãe como cuidadora e “obter orientações do que dizer para ela”.  

Quanto aos sintomas apresentados pela paciente, queixava-se de: dores na cabeça; 

concentração reduzida; fadiga; perda de energia; sono alterado com dificuldades para dormir, 

principalmente quando estava na casa de sua mãe, fato bastante frequente; sentia-se ansiosa; tinha 

perdas de memória, tipo branco; ficava muito irritada facilmente; falava demais; via-se presa as 

situações do cuidado e não conseguia se desligar destes; achava que pensava demais e tinha 

descontrole dos pensamentos; se preocupando demais com os problemas dos outros e da família. 

Rosely apresentava mais sintomas ansiosos psíquicos do que físicos, dos físicos foi 

mencionado apenas cefaleia, enquanto que dos psíquicos foram citados dificuldades de 

concentração, inquietação, insegurança, insônia, irritabilidade, nervosismo e preocupações 

exageradas. 

Das distorções cognitivas, a paciente apresentava principalmente: leitura mental, afirmações 

do tipo "deveria", orientação para o remorso, raciocínio emocional e foco no julgamento.  

Rosely fez uma avaliação inicial com uma primeira terapeuta que a encaminhou para 

psicodiagnóstico em decorrência do descarrilamento ou afrouxamento das associações presentes 

em sua fala. Após psicodiagnóstico e não confirmação de nenhum quadro de desorganização do 

pensamento e do discurso vinculado à psicose fora iniciada a avaliação inicial aplicando as escalas 

de Beck, para estimar a depressão, ansiedade e desesperança. Os escores obtidos foram: 12 
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(Depressão Leve), 7 (Ansiedade Moderada) e 4 (Desesperança Leve), além de assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Possuía pontos de apoio para manter seu equilíbrio, segundo a mesma, sua religião, na qual 

era bastante atuante, relatando com frequência nas sessões seus trabalhos na igreja. Seus pontos 

fortes e de resiliência se baseavam na sua visão de mundo e de futuro bastante positiva. 

Após algumas sessões, percebeu-se que Rosely tinha um padrão comportamental que se 

aproximava do transtorno de personalidade dependente (F60.7). A paciente se importava com o 

julgamento dos outros; adquiria o comportamento, “o jeito” das pessoas que lhes eram próximas, 

sentindo-se influenciada; tinha dificuldade em expressar discordância dos outros, pelo medo de 

perder a amizade; dificuldade de iniciar projetos por duvidar de sua capacidade; saia de 

relacionamentos buscando um novo como fonte de carinho e amparo; fazia coisas sem ser do seu 

agrado somente para obedecer o pai, além de deixá-lo tomar suas decisões.  

 

3. TÉCNICAS TERAPÊUTICAS UTILIZADAS NA CONDUÇÃO DO CASO  

 

As sessões implementadas na psicoterapia foram estruturadas da seguinte forma (Tabela 1): 

 

Tabela 1. Distribuição das sessões 

Sessão Objetivos Técnicas utilizadas 

Avaliação inicial - 

1ª Sessão  

Conhecer as demandas da paciente; 

Instruir no modelo cognitivo; 

Formar vínculo terapêutico; 

Assinar o TCLE. 

Escalas de Beck; 

Role-play. 

2ª Sessão 

 

Identificar PAN’s; 

Instruir a paciente no modelo cognitivo. 

Fortalecer o vínculo terapêutico. 

Escala de intensidade das emoções; 

Questionamento socrático; 

Biblioterapia. 

3ª Sessão 

 

Trabalhar metas; 

Identificar PAN’s; 

Verificar a sensação de confusão relatada 

pela paciente.  

Escala de intensidade das emoções; 

Questionamento socrático; 

Biblioterapia. 

4ª Sessão  

Identificação de PAN’s; 

Revisar demandas. 

Trabalhar metas. 

Escala de intensidade das emoções; 

Registro de pensamentos automáticos 

negativos; 

Questionamento socrático; 

Caixa de PAN’s.  

5ª Sessão  
Trabalhar a sensação de confusão; 

Identificação de PAN’s. 

Escala de intensidade das emoções; 

Registro de pensamentos automáticos 

negativos; 

Questionamento socrático; 

Flecha descendente; 

Vantagens e desvantagens. 

6ª Sessão Identificar PAN’s; Escala de intensidade das emoções; 
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 Discutir pontos de conflitos na sua relação 

com a mãe. 

Registro de pensamentos automáticos 

negativos;  

Questionamento socrático; 

Lista das distorções cognitivas. 

7ª Sessão 

 

Identificar PAN’s; 

Revisar metas  

Escala de intensidade das emoções; 

Registro de pensamentos automáticos 

negativos; 

Respiração diafragmática; 

Questionamento socrático; 

Flecha descendente. 

8ª Sessão 

 
Conceitualização cognitiva  

Escala de intensidade das emoções; 

Diagrama de conceitualização cognitiva; 

Questionamento socrático; 

Flecha descendente. 

9ª Sessão 

 
Conceitualização cognitiva 

Escala de intensidade das emoções; 

Diagrama de conceitualização cognitiva; 

Questionamento socrático. 

10ª Sessão 

 
Finalizar conceitualização cognitiva  

Escala de intensidade das emoções; 

Diagrama de conceitualização cognitiva. 

11ª Sessão 

 

Tirar dúvidas da conceitualização;  

Estabelecer esperança de mudança. 
Escala de intensidade das emoções. 

12ª Sessão 

 

Iniciar a reestruturação cognitiva; 

Mudar crença; 

Estabelecer novas metas. 

Escala de intensidade das emoções; 

Vantagens e desvantagens. 

 

Para condução do caso e melhor manejo dos sintomas ansiosos, utilizou-se, no decorrer das 

sessões, técnicas cognitivas e comportamentais, dentre elas se destacam as cognitivas, as quais, 

segundo Beck et al (1997), visam prover portas de entrada na organização cognitiva do indivíduo, 

auxiliando o terapeuta a entender sua construção da realidade.  

Das técnicas utilizadas, ressaltou-se: Questionamento socrático, Registro de pensamentos 

automáticos negativos, Respiração diafragmática, Flecha descendente, Lista das distorções 

cognitivas, Lista das vantagens e desvantagens e Biblioterapia. 

 

3.1 Questionamento socrático  

 

O questionamento socrático foi bastante utilizado como modo de acessar as cognições mais 

profundas da paciente e ajudá-la a refletir sobre seu ponto de vista, de forma a flexibilizar o 

pensamento para vislumbrar alternativas.  

Segundo Miyazaki (2004), o diálogo socrático é um bom modo para auxiliar na reflexão 

sobre determinado assunto, fazendo perguntas norteadoras que auxiliam na organização das 

informações do paciente, incitando-o a avaliar ideias atuais e criar novas, avaliada como muito 

eficaz na condução de mudanças dos pensamentos disfuncionais.  
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Baseando-se nessa visão, implementar o questionamento socrático nas sessões foi 

fundamental para a paciente realizar indagações que revelassem oportunidades de mudança, 

formas alternativas de se pensar, rompendo com padrões de pensamento desadaptativo, bem como 

envolvendo-a no processo de aprendizagem do modelo cognitivo. 

 

3.2 Registro de pensamentos automáticos negativos  

 

Sobre a natureza dos Pensamentos Automáticos Negativos (PAN’s), Abreu (2004) informa 

que os mesmos são de caráter invasivo e imediato, servindo como esteio para interpretação da 

realidade. Os PAN’s afetam o comportamento, gerando os sintomas, quanto mais os sintomas se 

desenvolvem, mais intensos os PAN’s se tornam, retroalimentando o ciclo disfuncional.  

Diante de tal conhecimento, e sabendo da importância para a psicoterapia, fora investido 

bastante na psicoeducação durante as primeiras sessões, instruindo a paciente a monitorar seu 

humor, de modo a toda vez que percebesse uma mudança negativa, verificasse o que se passava 

em sua mente, registrando o pensamento, além da situação e o comportamento. Uma vez que 

Rosely conseguira identificá-los e questioná-los, a terapia progrediu, os sintomas ansiosos foram 

amenizados, diminuindo a sensação de confusão tão presente em sua fala, o que impedia a terapeuta 

de compreender o encadeamento lógico de seus pensamentos. 

A partir desses registros, foram realizados nas sessões, o preenchimento do registro de 

PAN’s, levantando evidências e examinando-as para flexibilizar suas cognições.  

Outro método bastante utilizado para identificação de PAN’s nos momentos em que a 

paciente tinha dificuldade em acessar seus pensamentos foi o Role-play.  

 

3.3 Respiração diafragmática 

 

A implementação de exercícios respiratórios orientados a regulação do sistema nervoso 

autônomo na terapia com pessoas ansiosas é fundamental para redução dos sintomas ansiosos que 

enrijecem ainda mais as cognições do indivíduo (Neves Neto, 2011).  

Dentre as técnicas para tal objetivo, tem-se a respiração diafragmática, quando implementada 

tem por objetivo principal treinar o aumento da utilização do diafragma na respiração, ensinando 

o paciente a ter controle sobre seu corpo e os sintomas decorrentes da ansiedade (Neves Neto, 

2011).  
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Após perceber algumas vezes o quanto a paciente estava ansiosa ao chegar nas sessões, foi 

explicado e demonstrado como implementar a respiração diafragmática, em momentos de 

ansiedade.  

 

3.4 Flecha descendente 

 

A Flecha Descendente é uma técnica bastante utilizada quando se almeja encontrar o 

significado de alguma regra ou pensamento para chegar a uma crença mais profunda. Segundo 

Silva (2004), sua finalidade principal refere-se a realização de perguntas sobre o significado 

pessoal do que o paciente traz para identificar o encadeamento dos pensamentos automáticos até 

chegar a crença central.  

Após perceber que a paciente já havia entendido como identificar e questionar PAN’s, fora 

iniciada a aplicação dessa técnica (Quadro 1), tomando cuidado para não provocar na paciente a 

ideia de julgamento, confrontação ou acusação, conforme assinalado por Beck (1997).  

 

Quadro 1. Exemplo de flecha descendente 

Terapeuta: O que significa “Eu não vou ficar com ninguém”?  

Paciente: Eu estou só, eu fiz com que ninguém convivesse comigo. 

Terapeuta: O que significa “eu fiz com que ninguém convivesse comigo”?  

Paciente: Sou de difícil convivência. 

Terapeuta: O que isso diz de você?  

Paciente: Não sou de falar o que estou sentindo, porque tenho medo de que os outros se afastem 

de mim. Isso acontece sempre na minha vida. 

Terapeuta: O que isso diz de você? 

Paciente: Eu sou insegura. 

 

3.5 Biblioterapia 

 

A biblioterapia foi escolhida para melhor instruir a paciente no modelo cognitivo, o que 

facilitou sua colaboração no processo terapêutico. Segundo Hawton (1997), a explicação racional 

do tratamento é essencial para estimular a colaboração do paciente. O esclarecimento do modelo 
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clínico, logo nas primeiras sessões, ajuda no entendimento da psicoterapia, informando ao paciente 

o que é esperado dele e o porquê de determinadas solicitações do terapeuta.  

Foi-lhe entregue para leitura, como tarefa terapêutica extra sessão, o primeiro capítulo do 

livro “A Mente Vencendo o Humor”, “Compreendendo seus Problemas”, de Greenberger e 

Padesky (1999), para que a mesma pudesse ler e compreender como pensamentos geram 

sentimentos, bem como observar os casos descritos ao longo do capítulo para se identificar com 

alguma história.  

 

4. CONCEITUALIZAÇÃO COGNITIVA 

 

A conceitualização foi realizada colaborativamente desde as sessões iniciais. Para Rangé 

(2004), esta é formada pela organização das queixas do paciente, seguida da explicação de como 

estão estruturadas, como foram desenvolvidas, para de posse desta iniciar o processo de 

reestruturação cognitiva. Neufeld e Cavenage (2010) ressaltam que esse processo aumenta a 

probabilidade da terapia atingir suas metas principais: aliviar o sofrimento do cliente e desenvolver 

sua resiliência. 

Para construção do diagrama (Figura 1) juntamente com a paciente foram levantadas três 

situações representativas de diferentes contextos de sua vida, as quais já haviam sido identificadas 

em sessões anteriores através do registro de pensamentos automáticos. 

Para obter o significado do PAN, foi realizada a técnica da flecha descendente, na qual do 

pensamento “Como louca, eu sou uma inútil” da paciente forneceu o seguinte significado “eu sou 

inútil, inadequada e insegura”; do PAN “Eu não vou conseguir” chegou-se ao significado “Eu sou 

incapaz” e do pensamento “eu não sou capaz de fazer outra pessoa feliz” forneceu “Eu sou incapaz 

e insegura”. Através desses significados obteve-se a crença central da paciente, “Eu sou incapaz”.  

Seguindo as categorias descritas por Beck (1997) em relação às crenças centrais negativas, a 

paciente possui uma crença central de incapacidade que está inserida no grupo de desvalia, no qual 

os pensamentos giram em torno de ideias baseadas em um aspecto moral diferente, tendo um 

significado negativo da sua própria natureza.  

As crenças centrais são geralmente formadas na infância através das interações com pessoas 

significativas e da vivência de muitas situações que fortaleçam essa ideia. Elas podem estar 

relacionadas ao próprio indivíduo, às outras pessoas ou ao mundo, e são globais, generalizáveis e 

absolutas. Beck et al (1997) ressaltam ainda que as crenças centrais representam os mecanismos 

desenvolvidos pelas pessoas para lidar com as situações cotidianas, a maneira como os indivíduos 

percebem a si mesmos, aos outros, ao mundo e ao futuro. 
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Após, procedeu-se a busca por dados relevantes na infância de Rosely que justificassem a 

formação e desenvolvimento das crenças encontradas. A paciente teve dificuldade em relatar fatos 

de sua história concernentes à formação de sua crença, mas na sessão, em colaboração mútua, foi 

possível destacar alguns pontos relevantes. Rosely lembrou-se que sempre ouvia sua mãe dizer-lhe 

“você fala demais, você é desobediente e preguiçosa”, “Você não é flor que se cheire”, frases as 

quais, segundo a paciente, destacavam seus defeitos. A interpretação da fala de sua mãe quando 

criança pôde desencadear uma sensação de inadequação e incapacidade por não atender as 

expectativas quanto a ser uma boa filha.  

Além disso, na infância, a paciente achava-se preterida por seus pais, afirmando que parecia 

que os mesmos amavam mais seu irmão. Percebeu-se como esse evento serviu de base para que a 

paciente pudesse formar e introjetar sua crença central de incapacidade e seu estilo de apego 

inseguro. 

As crenças centrais são apoiadas pelas crenças intermediárias, as quais, segundo Neufeld e 

Cavenage (2010), são regras, atitudes ou suposições que formam um conjunto de sustentação. Ao 

longo das sessões, foi possível apreender diversas regras e suposições criadas por Rosely para lidar 

com sua crença, dentre elas destacam-se: “Meninos são mais inteligentes do que meninas”, “Deixo 

de fazer as coisas porque fico pensando no que os outros vão pensar”, “Tenho de estar no controle” 

e “Não sou de dizer que estou sofrendo”.  

Finalizou-se o preenchimento da conceitualização com as estratégias compensatórias, 

avaliando sua influência na vida de Rosely e como elas atuavam retroalimentando sua crença 

central, de forma a fortalecê-la e auxiliando na manutenção dos sintomas e do sofrimento (Neufeld, 

Cavenage, 2010 & Beck, 1997).  

As estratégias compensatórias identificadas foram: mostrar-se mais extrovertida, mesmo 

sendo tímida; evitar as pessoas; não depender dos outros; não tomar decisão; buscar confirmação 

nos outros e não dizer o que está pensando. As estratégias compensatórias de Rosely referem-se a 

um padrão de esquiva devido ao receio de expor a terceiros sua incapacidade. 
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Dados relevantes da infância: 

Relação conflituosa com a mãe que a fazia se sentir inadequada e insegura. Se sentia preterida pelos 

pais, pensando que eles amavam mais seu irmão mais velho. 

 

Crença Central 

Eu sou incapaz 

 

Suposições Condicionais/Crenças/Regras 

Meninos são mais inteligentes do que meninas. Precisa estar no controle das coisas.  

 

Estratégia compensatória 

Mostrar-se mais extrovertida, mesmo sendo tímida. Sempre teve mais amizade com homens e 

pessoas mais velhas. Evitar as pessoas e tomar decisões. Buscar confirmação dos outros. Não dizer o 

que está pensando. 

 

Situação 1 

Pai lhe fala para pedir 

atestado de louca 

 

Figura 1. Diagrama de conceitualização cognitiva 

Situação 2 

Tomar decisão para  

assumir um grupo na 

igreja  

 

Situação 3 

Mãe lhe fala que ela não se 

dá bem com homem nenhum 

 

Pensamento Automático 

“Como louca, eu sou uma 

inútil.” 

 

Pensamento 

Automático 

“Eu não vou consegui.” 

 

Pensamento Automático 

“Eu não sou capaz de fazer 

outra pessoa feliz.” 

 

Emoção 

Angustia e tristeza (90%) 

 

Significado do P.A 

Eu sou incapaz 

Emoção 

Insegurança e medo 

(90%) 

 

Significado do P.A 

Eu sou incapaz e insegura 

 

Emoção 

Angustia (80%) 

 

Comportamento 

Pergunta ao tio se está louca 

 

Comportamento 

Não toma decisão 

Comportamento 

Responde a mãe com 

ignorância 

 

Significado do P.A 

Eu sou inútil, inadequada e 

insegura. 
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5. REESTRUTURAÇÃO COGNITIVA  

 

Após conceitualização, deu-se início a reestruturação cognitiva, primeiramente indagando a 

paciente se a mesma sentia-se motivada a mudar, diante das vantagens apresentadas por ela em 

torno de sua crença. Posteriormente, houve a psicoeducação quanto a natureza da crença, 

despertando-lhe esperança de que a crença poderia ser desaprendida e uma crença funcional 

poderia ser estabelecida. O processo foi iniciado com a análise das vantagens e desvantagens da 

crença, conforme indicado por Beck (1997).  

Em seguida, em colaboração com a paciente, foi verificado qual seria a crença mais adequada. 

Assim, a crença “Eu sou incapaz”, fora substituída por “Eu posso não ter um bom desempenho em 

algumas situações, mas isso não quer dizer que eu seja incapaz.”  

Na primeira semana de mudança de sua crença, a paciente já classificava a nova com altas 

percentagens que variavam entre 80 e 90%, demonstrando um fortalecimento da crença nova e 

enfraquecimento da antiga (Tabela 2). No entanto, na mesma semana houve um incidente que 

ativou a velha crença fazendo-a atingir 90%, mas como a paciente estava psicoeducada quanto a 

questionar seus PAN’s, a crença nova fora fortalecida novamente, voltando a alcançar altas 

porcentagens.  

 

Tabela 2. Classificação das crenças  

Crenças Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom 

Crença velha: Sou Incapaz  
20 30 10 20 90 80 10 

Crença nova: Eu posso não ter um bom 

desempenho em algumas situações, mas isso 

não quer dizer que eu seja incapaz. 

- 90 80 80 0 0 90 

 

Dando prosseguimento a essa nova etapa da terapia, as metas iniciais foram avaliadas e a 

paciente pôde perceber que já havia atingido quase todas, mantendo apenas as metas “saber 

explicar as coisas com clareza” e “ter estratégias para cuidar da mãe de forma mais apropriada e 

sem gerar conflitos”, embora Rosely tivesse indicado que já conseguia fazer isso.  
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6. ANÁLISE DO CASO 

 

Percebeu-se como o estilo de apego inseguro na infância pode afetar negativamente o 

funcionamento de Rosely ao longo de sua vida e fazê-la desenvolver quadros ansiosos 

principalmente na vida adulta. 

Considerando que o apego envolve a percepção da presença, disponibilidade e interação da 

figura de apego, a falta de respostas dessa natureza pode desencadear no indivíduo um padrão de 

insegurança, como observado na paciente que na sua infância via-se, muitas vezes, sem a presença 

da mãe. Segundo a mesma, sua mãe a deixava para cuidar de seu irmão mais velho, e na 

adolescência saía, deixando-a para cuidar da casa. 

A paciente sentia-se preterida por seus pais ao ver o carinho e o cuidado destinado ao seu 

irmão mais velho, ou por ser castigada por seu pai quando ela e seu irmão aprontavam alguma 

travessura, o que a fazia pensar que não era amada. Salienta-se que não é a constância com que 

experiências de rompimento do vínculo ocorrem que será preditivo para o estabelecimento do 

apego inseguro, mas o padrão desses comportamentos (Bowlby, 2002). 

Outro fator que propiciou a emersão desse padrão em Rosely foi o constante conflito com 

sua mãe, desde a infância se estendendo até a vida adulta. A partir dessa relação e de outros fatores, 

como base genética e experiência ao longo da vida, foi fomentado o estabelecimento do apego 

inseguro e, consequentemente, dos sintomas ansiosos.  

Geralmente, o apego inseguro está relacionado a relatos de conflitos familiares, alto grau de 

controle entre os membros da família e falta de compreensão da dinâmica familiar. No caso de 

Rosely, todos esses itens estavam presentes em suas exposições.  

Sua independência era bastante desencorajada pelo seu pai, o mesmo tomava as decisões por 

ela, que evitava conflitos optando pela passividade e abdicando de suas decisões. Ainda fora 

referido pela paciente que seu pai desejava mantê-la sob seu controle mesmo quando adulta. 

No seu relato da história de vida, notou-se como a interação conflituosa com a mãe gerou 

uma percepção acerca de si mesma de forma distorcida, desenvolvendo uma crença de 

incapacidade diante das falas de sua mãe que a fazia enxergar-se como incapaz, inadequada e sem 

valor.  

A paciente menosprezava sua capacidade, evitando os outros e delegando a terceiros a 

tomada de suas decisões por achar-se incapaz para tal ação. A mesma focava sua atenção para os 

dados que confirmavam essa visão de incapaz e não conseguia ver pontos que colocassem em 

xeque sua incapacidade, aumentando ainda mais sua sensação de inadequação, a ponto de pensar 
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estar louca, o que a fez procurar outras pessoas para reassegurar esse estado, tamanho era o 

descrédito para consigo mesma. 

Sua crença de incapacidade causava-lhe uma perturbação na autoestima, evidenciada através 

dos pensamentos automáticos negativos que permeavam a ideação da falta de valor. Assim sendo, 

quando a paciente se defrontava com circunstâncias específicas, seu esquema de desvalia era 

ativado, determinando diretamente o modo como respondia.  

Como Rosely chegou a terapia com altos níveis de sintomas ansiosos, o início da terapia foi 

utilizado para proporcionar alívio dos sintomas, traduzindo suas queixas principais em problemas 

solucionáveis. Isso se deu através da elaboração das metas para terapia.  

Rosely sempre relatava como demanda a questão do descontrole de pensamentos, o qual era 

intensificado em situações que causavam ansiedade. Seu descontrole de pensamentos falava mais 

de uma falta de controle de si mesma.  

Ao ensinar a paciente acerca de seu problema, houve uma melhora na sua capacidade de 

comunicação/assertividade e, assim, a mesma conseguiu se expressar de forma mais clara, o que 

alavancou sua terapia.  

O comportar-se de forma confusa era uma barreira para o entendimento do encadeamento 

lógico de seus pensamentos, impedindo o acesso aos PAN’s, situação esta que forçou a terapeuta 

a buscar meios para estruturar melhor Rosely na sessão, sendo até mesmo uma solicitação da 

própria paciente essa estruturação.  

A partir do feedback de Rosely, as sessões passaram a ser organizadas de tal forma que ela 

não perdesse o foco nas discussões e refletisse sobre seu comportamento, aplicando a estruturação 

aprendida na sessão em sua vida fora do setting terapêutico.  

A confusão mental podia ser percebida no preenchimento da escala de intensidade das 

emoções, mensurando-as de modo conturbado. Preenchia todas as emoções de forma intensa 

aproximando-se, em uma escala de 0 a 10, do 10 (Figura 2) e de forma incoerente com ansiedade 

e tranquilidade; alegria e tristeza, sentimentos antagônicos valorados, em algumas sessões, com a 

mesma intensidade.  
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Figura 2. Média das escalas das emoções preenchidas antes da identificação de PAN’s 

 

Somente a partir da 8ª sessão, próximo a conceitualização, a paciente passou a ter coerência 

no preenchimento da escala (Figura 3), evidenciando uma progressão na terapia. Outro critério de 

melhoria se deu quando Rosely começou a apresentar uma narrativa estruturada, a ponto de sua 

comunicação tornar-se inteligível.  

 

 

Figura 3. Média das escalas das emoções preenchidas depois da identificação de PAN’s 

 

Como cada um dos componentes tem uma relação de reciprocidade, a melhoria em um 

sintoma, fez com que a terapia desse um salto, a ponto da paciente progredir para a restruturação 

cognitiva, que encontra-se em andamento, e atingir quase todas as metas estabelecidas no início da 

terapia (Beck et al, 1997).  

Após identificar seus pensamentos automáticos negativos, a paciente sentiu-se confiante o 

bastante para começar a expor-se a situações ansiogênicas, de forma a desafiar suas crenças, 

coletando evidências de sua competência, o que a deixou mais segura para realizar novas tentativas 

e até mesmo para tomar suas decisões de forma consciente. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O APC vem se destacando através da prestação de um serviço à comunidade local e da região, 

tão carente por um atendimento de qualidade. É sabido que o processo de adoecimento gera um 

empobrecimento do indivíduo e ter a sua disposição um suporte psicológico gratuito representa um 

ganho imensurável para sua qualidade de vida.  

Nesse contexto, não apenas os pacientes obtêm ganhos, mas os estudantes também são 

privilegiados em participar de uma iniciativa pioneira na Bahia, tendo a oportunidade de conciliar 

a teoria aprendida ao longo do curso com as aplicações práticas do fazer do psicólogo. 

O estágio possibilitou o contato com a prática profissional tanto almejada desde o início da 

imersão no ambiente acadêmico, o qual preconiza nos primeiros estágios o conhecimento teórico, 

pré-requisito para implementação de uma prática profissional ética implicada na promoção do 

desenvolvimento das potencialidades e crescimento pessoal do paciente.   

A partir da prática clínica, foi possível visualizar a eficácia da terapia cognitiva no tratamento 

de quadros com sintomas ansiosos, a partir da qual Rosely, que estava com alto grau de sofrimento, 

pôde se estruturar e obter ganhos terapêuticos incomensuráveis, conquistados pelo trabalho em 

conjunto terapeuta e paciente.  

Através da identificação de seus Pensamentos Automáticos Negativos, a paciente apresentou 

uma melhora significativa em seu quadro, dando prosseguimento ao processo terapêutico, pois as 

técnicas utilizadas diminuíram seus sintomas ansiosos e sua sensação de confusão.  

O sucesso da terapia em grande parte se deu em função da paciente sempre se portar de forma 

colaborativa nas sessões, não resistindo em nenhum momento na utilização das técnicas propostas 

e por estar motivada a mudar seu comportamento a partir da terapia.  

Também foi possível perceber como a prática no contexto clínico, mesmo cercada por suas 

técnicas que geram um certo conforto ao terapeuta, exige uma grande dedicação, principalmente 

do psicólogo iniciante, buscando a constante atualização de seu conhecimento teórico e prático, 

bem como uma certa flexibilidade e criatividade para ajustar seu plano de tratamento conforme a 

demanda e características de cada paciente.  

A partir desse estudo, percebeu-se como os estilos de apego inseguro na infância foram pré-

requisitos para o estabelecimento de quadros ansiosos na vida adulta da paciente. Além disso, 

ressalta-se a dificuldade em se encontrar material científico que realizasse uma discussão entre a 

teoria do apego de Bowlby e a terapia cognitiva, fato que impossibilitou realizar um estudo mais 

aprofundado dessa temática.  
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O trabalho psicoterápico realizado com Rosely apresentou vários avanços a partir da 

identificação dos pensamentos automáticos negativos, possibilitando a paciente adentrar no 

processo de reestruturação cognitiva o que representa uma mudança duradoura em seu padrão 

comportamental. 
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