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Terapia Focada nos Esquemas

� Reconhecendo dificuldades nos doentes mais difíceis:
� Evitamentos de variada ordem

� Marcadas dificuldades interpessoais

� Apresentação difusa dos problemas

� Rigidez cognitiva e inadequação interpessoal

� Young e cols. propuseram a Terapia Focada nos Esquemas 
como modelo alternativo à TC clássica 
� Mais adequada à natureza da patologia da personalidade

� Exigindo adaptação do terapeuta para integrar novas 
estratégias e modos de intervenção

Inovação na abordagem centrada nos esquemas

� Foca a conceptualização do caso nos EIDs como constitutivos do 
autoconceito

� Teoria integradora sobre manutenção, evitamento e compensação de 
esquemas – alarga modelo conceptual da TC

� Permite um estilo relacional mais caloroso e aceitador, menor 
“estruturação” da terapia

� Integra estratégias de intervenção originalmente desenvolvidas noutras 
abordagens teóricas

� Adequa-se a doentes em que a patologia relacional e da personalidade é 
a mais proeminente, mesmo na ausência de psicopatologia sintomática 
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TFE – conceitos básicos

� Esquemas Iniciais Desadaptativos (EID)
� Processos esquemáticos

� De manutenção
� Cognitiva 
� Interpessoal

� De evitamento
� Comportamental
� Cognitivo
� Emocional

� De compensação
� Comportamentos compensatórios (estratégias)
� Estilos cognitivos compensatórios – esquemas opostos aos esquemas 
nucleares

EIDs– Definição (Young, 1990; Young & Behary, 1998)

� Os EID são definidos especificamente como:
� A maior parte dos EID são crenças incondicionais acerca do próprio em 

relação com os outros.

� Os EID são auto-perpectuadores e, assim, bastante resistentes à mudança

� Desenvolveram-se cedo na vida e formam o núcleo do auto-conceito do indivíduo

� São familiares e confortáveis

� Se desafiados, a informação será distorcida para manter a validade do esquema

� A ameaça da mudança esquemática é demasiado disruptiva para a organização cognitiva nuclear

� Por isso os indivíduos desenvolvem processos para manterem os seus esquemas nucleares intactos

� Os EID são, por definição, disfuncionais de forma significativa e recorrente

� Os EID são activados por eventos relevantes para o esquema particular

� Os EID estão ligados a níveis elevados de afecto disruptivo

� Os EID resultam de experiências disfuncionais com os pais, familiares e 

pares durante os primeiros anos de vida do indivíduo
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Uma terapia focada nos processos

Lidando com evitamento e compensação esquemática

Os processos de evitamento
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Evitamento Comportamental

� Evitamento Comportamental
� O doente pode recusar-se a cumprir com determinadas tarefas 
terapêuticas, por exemplo tarefas de exposição que ativem EID nucleares

� Dá ao terapeuta a impressão de que está num impasse e que o seu 
trabalho não produz mudança – confrontação com os seus limites 
enquanto terapeuta

� Pode afastar o doente da própria sessão, dando desculpas para adiar as 
marcações das sessões

� Pode estar na base do abandono da terapia
� Terapeuta: 

� Deve ser capaz de entender o evitamento do doente como uma 
estratégia de coping disfuncional que deve ser abordada e desmontada na 
própria terapia

� Deve ser capaz de respeitar os timings e velocidade da mudança de cada 
doente específico

� Pode reconhecer (e comunicar) áreas da sua vida onde também enfrenta 
os seus medos recorrendo ao evitamento - normalizar

� TODOS TEMOS EVITAMENTOS FUNCIONAIS E DISFUNCIONAIS

Evitamento Cognitivo
� Evitamento Cognitivo

� Dificulta a formulação de caso e gera frustração no terapeuta
� Pode confundir a identificação das áreas problemáticas
� Engana o terapeuta na identificação de EIDs - padrão de respostas ao 

YSQ

� Terapeuta: 
� O terapeuta deve aceitar o evitamento cognitivo como parte integrante 

do problema do doente
� Recurso a estratégias de imagerie pode ajudar a ultrapassar o evitamento 

cognitivo
� Treino de mindfulness pode ajudar a combater estratégias automáticas de 

evitamento cognitivo

� Mas é fundamental que aceitemos trabalhar com base em hipóteses 
apenas parcialmente fundamentadas, aprendendo a tolerar a incerteza 
sobre a compreensão dos casos
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Evitamento Emocional
� Evitamento Emocional

� Nem sempre tão fácil de identificar quanto o evitamento cognitivo e 
comportamental

� Pode  obstaculizar o estabelecimento de relações verdadeiramente 
empáticas e calorosas pela frieza e distanciamento que o doente revela 
no seu estilo interpessoal

� Pode resultar de esquemas de inibição emocional,  hipercontrolo
� Os esquemas emocionais:  crenças disfuncionais acerca da experiência e 

expressão das emoções

� Terapeuta: 
� Terapeuta deve ajustar o seu estilo interpessoal a estes doentes mais 

“frios” e racionais
� Deve aprender a lidar com pessoas com maior evitamento emocional e 

tolerar a ausência de feedback mais afetivo na relação
� A não manifestação de afeto não equivale à ausência de sentimentos
� Este tipo de evitamento deve ser foco específico de intervenção

Dimensões do evitamento (YRAY)
(64% variância explicada; alpha total=.79)

Factores hipotéticos Factores empíricos (geral) Factores empíricos (doentes)

Isolamento social F1 – Isolamento social F1 – Isolamento social

13 – 20 – 30 13 – 20 – 30 13 – 20 – 30

Sintomas psicossomáticos F2 – Sintomas psicossomáticos F2 – Sintomas psicossomáticos

10 – 12 – 15 – 38 11 – 14 – 15 – 22 – 36 –38 10 – 11 – 12 – 15 – 38

Negação de memórias F4 – Negação de memórias da infância F3 – Negação de memórias da infância

8 – 21 – 27 8 – 21 – 27 – 33 8 – 21 – 29 – 34

Negação da infelicidade F6 – Negação da infelicidade F4 – Negação da infelicidade

3 – 4 – 29 – 34 29 – 34 1 – 3 – 4 – 14

Distracção pela actividade F3 – Distracção pela actividade F5 – Distracção pela actividade

23 – 24 – 28 23 – 24 – 28 23 – 24 – 28

Não pensar em coisas perturbadoras 

propositadamente

F8 – Não pensar em coisas perturbadoras 

propositadamente

F6 – Não pensar em coisas perturbadoras 

propositadamente

1 – 31 – 32 1 – 31 – 32 31 – 32 – 27

Supressão da raiva F10 – Supressão da raiva F7 – Supressão da raiva

6 – 13 – 18 4 – 6– 18 6 – 18 – 19

Racionalidade Excessiva e Controlo F5 – Racionalidade excessiva e controlo F8 – Racionalidade excessiva e controlo

5 – 17 – 19 – 35 – 40 5 – 17 – 19 5 – 40 – 22

Abuso de Substâncias F7 – Abuso de Substâncias F 9 – Abuso de Substâncias

2 – 7 – 9 . 2 – 7 – 9, 2 – 7 – 9 –16

Auto-apaziguamento (comer, comprar, etc.) F9 – Auto–apaziguamento F10 – Auto–apaziguamento

9 – 26 – 36 25 – 26 26 – 36

Bloqueio passivo de emoções perturbadoras F11 – Bloqueio de emoções perturbadoras F11 – Bloqueio de emoções perturbadoras

11 – 33 – 39 – 40 16 – 39 – 40 33 – 39

Evitamento de situações perturbadoras F12 – Problemas gastrointestinais F12 – Evitamento de situações 

perturbadoras

37 10 17 – 25 – 37

Evitamento através do sono/falta de energia

14 – 22

Distracção passiva (fantasia, sonhar 

acordado, TV)

Itens omitidos: 3 – 12 – 35 – 37 Item omitido: 35

16 – 25
(da Motta, Rijo e Pinto-Gouveia, 2008,  2010)
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YRAI-Fatores de 2ª ordem da solução empírica 

obtida na amostra da pop. geral (n = 231)

Factores Saturações

Evitamento Comportamental/Somático

F2 Sintomas psicossomáticos ,734

F7Abuso de substâncias ,588

F9 Auto-apaziguamento ,572

F1 Isolamento social ,517

F12 Problemas gastrointestinais ,514

Evitamento Cognitivo

F10 Supressão da raiva ,732

F5 Racionalidade excessiva e controlo ,670

F8 Não pensar em coisas perturbadoras 

intencionalmente
,519

F3 Distracção pela actividade ,495

Evitamento Emocional

F11 Bloqueio de emoções perturbadoras ,729

F6 Negação da infelicidade -,611

F4 Negação de memórias da infância ,601

Comparação entre as amostras geral e de doentes no 
total e factores empíricos do YRAI
(da Motta, Rijo e Pinto-Gouveia, 2008,  2010)
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Processos de evitamento - síntese

� Estão presentes em diversos quadros, nomeadamente 
quadros ansiosos e PP do cluster C do DSM IV mas 
também dos clusters A e B

� Devem ser foco de intervenção quando dificultam o 
acesso/combate aos EID nucleares

� Podemos avaliar processos de evitamento por recurso ao 
YRAI mas:
� Ainda que os doentes revelem maior recurso a evitamento
� Algumas dimensões/fatores são mais pontuadas por indivíduos 
sem psicopatologia

� Pode acontecer que determinados tipos de evitamento sejam 
mais adaptativos e outros mais prejudiciais

Lidar com o Evitamento – cuidados a ter!

� O terapeuta deve ser cuidadoso e muito empático ao 
confrontar o evitamento devido aos elevados níveis de 
sofrimento que pode desencadear

� Saber lidar com explosões de raiva resultantes do combate ao 
evitamento (dissociar do sofrimento, pode ativar o modo de 
ataque ou o de criança irritada)

� Muitos destes doentes recusam mostrar-se frágeis perante 
outros… e por isso evitam confrontar-se com as suas próprias 
vulnerabilidades – sentido de humanidade comum

� Confrontar excessivamente pode ser interpretado como um 
ataque!
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Os processos de compensação

Os processos de compensação

� Podem ser estilos cognitivos ou comportamentais que 
parecem ser o oposto dos EID do doente; sobre-compensam 
os esquemas subjacentes.

� São tentativas parcialmente bem sucedidas para desafiar os esquemas 
nucleares e conseguir que as suas necessidades sejam satisfeitas.

� Envolvem habitualmente o “falhanço” no reconhecimento da sua 
vulnerabilidade subjacente,  não deixam o doente preparado para a 
dor que é evocada quando a compensação falha.

� Falhando a estratégia compensatória, é activado o esquema 
subjacente.

� A compensação ocorre habitualmente através do desenvolvimento 
de um esquema oposto ao esquema primário.
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Como ocorre a compensação?

� Num estudo sobre a dimensionalidade do Young Compensation Inventory
(YCI), encontrámos dimensões independentes que traduzem distintos 
modos de compensação (9 fatores explicando 57% da variância total da 
escala):
� Procura de Status/Reconhecimento
� Ordem excessiva/perfecionismo
� Hostilidade/atribuição externa
� Independência excessiva
� Rebeldia
� Manipulação da visão de si
� Manipulação dos outros
� Autoafirmação excessiva
� Controlo e dominância sobre os outros

� Vários destes fatores sobrepõem-se à definição de determinados EMP….
� … e traduzem o funcionamento dos modos disfuncionais!

(Peixoto e Rijo, 2009)

(Rijo, da Motta, Moura Ramos e Silva, em prep.)
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Compensação e relação terapêutica
� Os esquemas compensatórios far-se-ão sentir na terapia:

� Doente perfecionista que questiona a competência do terapeuta
� Doente narcísico que se engrandece a si próprio e atribui a 

responsabilidade pelos seus problemas a terceiros
� Doente que valoriza muito o status e exige que o terapeuta valide os 

seus sinais de riqueza e de importância pessoal
� Estes doentes podem pressionar o terapeuta para validar os seus 
estilos compensatórios

� Exigem um cuidado acrescido: 
� O terapeuta não pode “desmontar” a compensação demasiado cedo 

pois tornar-se-á muito ameaçador
� Exigem que saibamos lidar com uma hierarquia de valores diferentes dos 

nossos
� Exigem que reconheçamos as nossas próprias compensações para evitar 

reforçar as compensações do doente
� Grande parte do que atualmente denominamos de “sucesso” 

corresponde ao resultado de processos compensatórios!

Lidar com a Compensação – Cuidados a ter!

� Nos primeiros tempos da intervenção:

� Aliar-se parcialmente aos esquemas compensatórios

� Não desafiar a autoapresentação compensatória para evitar colocar o 
indivíduo numa situação ameaçadora (em que expõe o seu verdadeiro Eu)

� Aceitar a visão que o doente traz dos seus problemas e evitar a 
confrontação

� Conseguir um bom racional da compensação:

� É a forma mais habitual que temos de camuflar as nossas fragilidades

� Faz-nos sentir mais “seguros” aos olhos dos outros

� Toda a gente compensa as suas inseguranças e baixa autoestima…

� Procurando status, riqueza, graus académicos, popularidade, fama… somos todos 
iguais (normalizar)

� Só então focar a intervenção nos EMP primários, sobretudo no 
Defeito/Vergonha – estratégias compassivas contra o auto-criticismo são úteis
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Os processos de manutenção

Os processos de manutenção

� Manutenção Cognitiva
� Inclui as distorções no processamento de informação (e.g., inferência 
arbitrária,  personalização, pensamento dicotómico)

� Manutenção Interpessoal
� Verifica-se pela seleção mal-adaptativa de parceiros (e.g., relações 
significativas em que o outro confirma os EMP do doente)

� Mas diz também respeito a estilos interpessoais rígidos e disfuncionais 
derivados dos esquemas nucleares do doente que levam a atitudes 
geradoras, nos outros, de comportamento complementar capaz de 
confirmar os EMP do doente

� A manutenção interpessoal assemelha-se ao conceito de Esquemas 
Interpessoais proposto por Safran e Segal

� Como deve atuar o terapeuta?
� A importância dos esquemas interpessoais
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Ciclos cognitivo-interpessoais disfuncionais:
As armadilhas da relação terapêutica

� Através dos esquemas interpessoais tendemos a estabelecer 
com os outros relações complementares que confirmam esses 
esquemas
� Devido a expectativas disfuncionais acerca do comportamento dos outros

� O terapeuta como observador-participante

� O terapeuta deve ser capaz de identificar em si o tipo de 
emoções/respostas que o comportamento do doente lhe gera, 
servir-se disto para colocar hipóteses acerca dos esquemas  
interpessoais do doente e do tipo de respostas que ele tende a gerar 
nos outros…

� E libertar-se deste ciclo (para evitar perpetuá-lo, reforçá-lo) e 
utilizar a relação terapêutica para desconfirmar estes esquemas

� A relação terapêutica é uma parte intrínseca do processo, um 
ingrediente ativo da mudança terapêutica

Meta-comunicação

� Comunicar ao doente:
� Como se sentiu na relação com ele
� Que tipo de reações emocionais e tendências para a ação o 

comportamento dele suscitou em si
� Se tivesse reagido de forma automática, o que tinha provocado na 

relação entre ambos

� Isto leva o doente a ganhar insight sobre os ciclos 
interpessoais que tende a estabelecer

� A compreender como suscita determinados comportamentos 
nos outros

� Fazer isto numa atitude de aceitação empática do doente pois 
ele faz o melhor que pode e sabe para estar em relação!
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Processos esquemáticos como 

estilos de coping disfuncionais 

Processos esquemáticos como estilos 

disfuncionais de coping com os esquemas (1)

� Enquanto certos doentes com determinadas PP possuem um estilo 
predominante de coping :
� PP Narcísica – Estilo dominante de compensação
� PP Evitamento – Estilo dominante de evitamento

� Outros podem variar no estilo de coping:
� PP Narcísica que mostra estilo compensatório quando em posição de 

superioridade hierárquica (percebe-se como superior ao outro) mas muda para 
rendição (submete-se) quando numa relação com um superior hierárquico seu 
(percebe-se como inferior)

� Os estilos de coping com os esquemas podem mudar ao longo do 
desenvolvimento
� E.g., doente borderline que em jovem tende a escolher parceiros abandonadores e 

que a maltratam (rendição aos esquemas de Abandono,  Abuso e Privação 
emocional)….

� Mas em adulta simplesmente evita qualquer tipo de proximidade relacional 
(coping de evitamento) para não ser mais magoada

� O estilo predominante de coping com os esquemas passou então de rendição 
(manutenção) para evitamento… mas os esquemas mantêm-se intactos!



29/08/2016

15

Processos esquemáticos como estilos 

disfuncionais de coping com os esquemas (2)

� Podem ter sido originados cedo na vida e, tal como os EID, 
terem sido adaptativos em determinados contextos
� Processos de manutenção – rendição ao esquema

� Processos de evitamento – fuga do esquema
� Muito presentes em doentes com perturbações de ansiedade, PTSD e 
PP do Cluster C (Dependente, Evitamento e Anancástica)

� Processos de compensação - hipercompensação
� Tipicamente presentes em PP do Cluster B:  Antissocial, Borderline e 
Narcísica

� Mas também na PP Anancástica – controlo excessivo como 
compensação

Modelo da TFE na atualidade
Experiência nociva 

precoce

Esquemas Mal 
Adaptativos Precoces

Manutenção cognitiva e 
interpessoal

Compensação

Evitamento cognitivo, 
emocional e 

comportamental

Temperamento

Processos Esquemáticos

Modos Esquemáticos

Estratégias de Coping

Set de EMP
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