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Inovação na abordagem centrada nos esquemas

� Foca a conceptualização do caso nos Esquemas Mal-adaptativos
Precoces (EMP) 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 

Campos de aplicação

� Perturbações do humor,
� Perturbações ansiosas, POC, 
� Aplicação com crianças e adolescentes
� TFE para casais
� Perturbações alimentares (Bulimia)
� Violência e aplicação em contextos forenses
� Várias perturbações da Personalidade
� Perturbações psicóticas
� Perturbações psicossomáticas e disfunções sexuais
� Abuso de substâncias
� Quadros dissociativos e trauma
� PTSD
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O início da terapia focada nos 

esquemas

Construtos básicos: EMP e processos esquemáticos
A questão da taxonomia e da avaliação dos EMP

TFE – conceitos básicos

� Esquemas Mal-adaptativos Precoces 
� Processos esquemáticos

� De manutenção
� Cognitiva 
� Interpessoal

� De evitamento
� Comportamental
� Cognitivo
� Emocional

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

esquemas nucleares
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EMP – Definição (Young, 1990; Young & Behary, 1998)

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

relação com os outros.

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

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

� Os EMP estão ligados a níveis elevados de afecto disruptivo

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

pares durante os primeiros anos de vida do indivíduo

Questionário de Esquemas – um parto difícil!

� 1989 – Young & Brown
� YBSQ: 123 items - 16 EMS

� 1990 – Young
� YSQ Long: 205 items - 16 EMS
� YSQ Short: 75 items - 16 EMS

� 2001 – Young
� YSQ-2R: 114 items - 18 EMS

� YSQ-RE2R: 114 items - 18 EMS

� 2005 – Young
� YSQ – 3R: 90 items (5 for each of the 18 EMS)
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A taxonomia dos esquemas: Comparando modelos alternativos
(Rijo, da Motta, Moura Ramos e Silva, em prep.)

� Amostra composta por 1140 adolescentes, 599 do sexo masculino (52.5%) e 541 do 
sexo feminino (47.5%)

� foram integrados indivíduos com perturbação de comportamento externalizante

� QEA- Questionário de Esquemas para Adolescentes (L. Santos, D. Rijo e J. Pinto 
Gouveia, 2009):

� questionário de autorresposta constituído por 54 itens aleatorizados,

� destina-se à população adolescente com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos

� Resultados

Comparando modelos hierárquicos alternativos
(Rijo, da Motta, Moura Ramos e Silva, em prep.)
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Modelo-2 com os Coeficientes de Regressão 

Padronizados Estimados (Rijo, da Motta, Moura Ramos e Silva, em prep.)
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Pontos de reflexão

� A taxonomia dos 18 EMP agrupados em cinco domínios 
desenvolvimentais deixou de ser investigada

� À medida que vai sendo dada maior importância às 
necessidades desenvolvimentais não satisfeitas, deixou 
de ser investigada a relação entre esquemas e domínios

� Na literatura, é cada vez mais assumido que alguns 
esquemas são de natureza compensatória:
� EMP compensatórios: Rafaeli, Bernstein & Young (2011).

� Schema Therapy. Distinctive Features. Routledge 

� EMP secundários: Behary & Davis (2015)
� Narcisistic Personality Disorder. In A. T. Beck, Denise D. Davis & A. Freeman (Eds). Cognitive

Therapy of Personality Disorders. 3rd Ed.  The Guilford Press

� Mas o modelo inicial dos esquemas é mantido intacto.

O nascimento da ISST

Formação creditada e requisitos mínimos
Incremento da investigação
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International Society of Schema Therapt
http://www.schematherapysociety.org/

� A ISST oferece cursos creditados em 17 países 
diferentes
� Em alguns países, vários centros de formação
� Na América do Sul, apenas Brasil

� Os supervisores são também certificados e 
possuem programa de treino avançado

� Certificação diferenciada:
� Terapia do Esquema Individual
� Terapia do Esquema em Grupo
� Terapia do Esquema com crianças e adolescentes
� (Início em 2015) certificação para outros profissionais em 

equipas multidisciplinares

Eventos regulares

� Conferências anuais
� 2006 – Estocolmo, Suécia
� 2007 – Delft, Holanda
� 2008 – Coimbra Portugal – Fundação da ISST
� ….
� 2012 – Nova Iorque, EUA
� 2014 – Istambul, Turquia

� Cursos e Workshops em vários países
� Summer Schools – 2015 em São Petersburgo
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Investigação e publicações

� O número de publicações sobre TFE tem vindo a 
aumentar consideravelmente com a existência da ISST
� Vários manuais clínicos especializados, contendo 

desenvolvimentos do modelo e aplicação a problemas 
específicos

� Nas publicações mais recentes é claro o trabalho em conjunto 
de terapeutas e investigadores de diferentes países e 
nacionalidades

� No site ISST está disponível uma listagem com todo o material 
publicado e são anunciadas atempadamente novas 
publicações

� Quantidade considerável de papers de investigação:
� Variáveis da TFE e psicopatologia

� Processo de mudança em TFE

� RCT de resultados comparando TFE com outras abordagens 
validadas

Estudos Clínicos e de Resultados 
Cockram, D.M., Drummond, P.D., & Lee, C.W. (2010). Role and treatment of early maladaptive schemas in Vietnam veterans with
PTSD. Clinical Psychology and Psychotherapy, 17, 165-182.

Farrell, J.M., Shaw, I.A., & Webber, M.A. (2009). A schema-focused approach to group psychotherapy for outpatients with borderline
personality disorder: A randomized controlled trial. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 40, 317-328.
Fitzsimmons, K., Gallagher, S., Blayone, S., Chan, D., Leaitch, W., Veals, N., & Wilkinson, N. (2009) .The young schema
questionnaire in group therapy: A client-focused approach. Social Work in Mental Health, 7, 176-185.
Giesen-Bloo, J., Dyck, R. van, Spinhoven, P., Tilburg, W. van, Dirksen, C., Asselt, T. van, Kremers, I., Nadort, M., & Arntz, A. 
(2006). Outpatient psychotherapy for borderline personality disorder, randomized trial of schema-focused therapy vs transference-
focused psychotherapy. Archives of General Psychiatry, 63, 649-658.
Gude, T., & Hoffart, A. (2008). Change in interpersonal problems after cognitive agoraphobia and schema-focused therapy versus 
psychodynamic treatment as usual of inpatients with agoraphobia and Cluster C personality disorders: health and disability. 
Scandinavian Journal of Psychology, 49, 195-199.
Gude, T., Monsen, J. T., & Hoffart, A. (2001). Schemas, affect consciousness, and Cluster C personality pathology: a prospective one-
year follow-up study of patients in a schema-focused short-term treatment program. Psychotherapy Research, 11(1), 85-98.
Hagen, R., Nordahl, H.M., & Grawe, R.W. (2005). Cognitive-behavioural group treatment of depression in patients with psychotic
disorders. Clinical Psychology and Psychotherapy, 12, 465-474.
Halford, W.K., Bernoth-Doolan, S., & Eadie, K. (2002). Schemata as moderators of clinical effectiveness of a comprehensice cognitive
behavioural program for patients with depression or anxiety disorders. Behavior Modification, 26, 571-593.
Nadort, M., Arntz, A., Smit, J.H., Giesen-Bloo, J., Eikelenboom, M., Spinhoven, P., van Asselt, T., Wending, M., & van Dyck, R. 
(2009). Implementation of outpatient schema therapy for borderline personality disorder with versus without crisis support by the
therapist outside office hours: A randomized trial. Behaviour Research and Therapy, 47, 961-973.
Wang, C.E., Halvorsen, M., Eisemann, M., & Waterloo, K. (2010). Stability of dysfunctional attitudes and early maladaptive schemas: 
A 9-year follow-up study of clinically depressed subjects. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 41, 389-396.
Weertman, A., & Arntz, A. (2007). Effectiveness of treatment of childhood memories in cognitive therapy for personality disorders: A 
controlled study contrasting methods focusing on the present and methods focusing on childhood memories. Behaviour Research and
Therapy, 45, 2133-2143.

Arntz, A. (2008). Schema-focused therapy for borderline personality disorder: effectiveness and cost-effectiveness, evidence from a 
multicenter trial. European Psychiatry, 23, Suppl. 2, S65-S66.
Asselt, A. D. van, Dirksen, C. D., Arntz, A., Giesen-Bloo, J. H., van Dyck, R., Spinhoven, P., van Tilburg, W., Kremers, I.P., 
Nadort, M. & Severens, J.L. (2008). Outpatient psychotherapy for borderline personality disorder: cost-effectiveness of schema-focused
therapy v. transference-focused psychotherapy. British Journal of Psychiatry, 192, 450-457.
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Reformulação do modelo

Processos esquemáticos como estilos de coping disfuncionais

O conceito de modo esquemáticos

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!
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Processos esquemáticos como estilos 

disfuncionais de coping com os esquemas (2)

� Vistos como podendo ser originados cedo na vida e, tal 
como os EMP, serem 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

� Podem derivar em estratégias compensatórias ou mesmo em 
esquemas compensatórios

Modos Esquemáticos
(Beck, Freeman et al., 1990; Beck, Freeman, Davis et al., 2004, Young, Klosko & Weishaar, 2003)

� Trata-se do construto mais difícil de explicar na 
teoria dos esquemas, uma vez que inclui diversos 
elementos

� Young define os modos esquemáticos como:
� as respostas de coping e estados emocionais 

momentâneos − adaptativos e inadaptativos − que todos
experimentamos… são activados por situações de vida a 
que sejamos ultra sensitivos…

� Ao contrário de outros construtos da TFE, 
interessa-nos trabalhar quer com os modos
desadaptativos, quer com os modos adaptativos.

� De facto, tentamos ajudar os doentes a mudarem de 
um modo disfuncional para um modo saudável, 
como parte do processo de mudança esquemática
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Modos (continuação)

� Da ativação dos modos esquemáticos advém um 
conjunto de reações que controlam o funcionamento 
do indivíduo por determinado período de tempo. 
Trata-se, portanto de um conceito de “estado” 
(Lobbestael, Arntz, Cima & Chakhssi, 2009).

� Esta seria uma noção útil na compreensão e 
tratamento de psicopatologias do eixo II, 
nomeadamente as do Grupo B, tendo em conta a 
instabilidade que as caracteriza (Lobbestael, Arntz & Sieswerda 2005; 
Lobbestael, van Vreeswijk & Arntz, 2007).

O trabalho focado nos modos
� Vários modos esquemáticos levam a que reajamos de forma 

excessiva ou deficitária às situações
� Fazem com que atuemos de formas que magoam ou 

desrespeitam os limites  dos outros 
� O objetivo da TFE é o de ajudar os doentes a conseguirem 

satisfazer as suas necessidades emocionais básicas
� Pra alcançar tal objetivo precisam de aprender a:

� Deixar de utilizar estilos disfuncionais de coping e modos 
disfuncionais que bloqueiam o contacto com os seus próprios 
sentimentos

� Reduzir o poder dos esquemas e dos modos de vulnerabilidade 
conseguindo satisfazer as suas necessidades emocionais dentro 
e fora da relação terapêutica

� Impor limites aos esquemas e modos de compensação, 
impulsivos ou associados à expressão da raiva

� Lutar contra esquemas e modos de hipercriticismo
� Desenvolver esquemas e  modos saudáveis (Criança feliz; Adulto 

saudável)



22/09/2015

13

Modos e patologia da personalidade (1)

� Young, Klosko e Weishaar (2003) propuseram 
inicialmente dez modos esquemáticos.

� Posteriormente, a equipa de investigadores da 
Universidade de Maastricht, trabalhando na tentativa de 
desenvolver uma medida de modos, acrescentou mais 
quatro modos esquemáticos devido à sua pertinência 
para a investigação da psicopatologia da personalidade 
no meio forense (Bernstein, Arntz & Vos, 2007). 

� Na última revisão foram integrados mais modos aos já 
anteriormente definidos, totalizando vinte e dois 
(Lobbestael, van Vreeswijk & Arntz, 2007). 

Modos e patologia da personalidade (2)
� Os modos esquemáticos subdividem-se em quatro 

categorias principais: 
� os modos de criança,
� os modos de coping mal-adaptativos, 
� os modos de pais disfuncionais
� e o modo adulto saudável (Young Klosko & Weishaar, 2003; Lobbestael, Vreeswijk, 

Arntz, 2007).

� O Schema Mode Inventory – Long Version, foi desenvolvido e validado para a 
população holandesa por Lobbestael, van Vreeswijk, Spinhoven e Arntz (2007), e as 16 
subescalas (várias escalas teóricas não foram corroboradas pelos dados e outras 
colapsaram apenas numa) 

� Deste instrumento avaliam os seguintes modos: 
� Criança Abusada e Abandonada, Criança Solitária, Criança Irritada, Criança Enfurecida, Criança 

Impulsiva, Criança Indisciplinada, Criança Feliz, Pai Exigente, Pai Punitivo, Protector Desligado, 
Auto-Apaziguamento Desligado, Controlo Excessivo, Grandiosidade, Ataque e Bullying, Rendição 
Complacente e Adulto Saudável. 

� Cada uma destas subescalas possui entre dez e trinta e um itens.  Ainda que os autores 
tenham concluído pela adequação da estrutura dimensional da escala, os dados 
disponíveis até ao momento são ainda insuficientes (Lobbestael, 2008).
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Modos e patologia da personalidade (3)
(Lobbestael, van Vreeswijk & Arntz, 2008)

� Associações específicas:
� PP Paranóide – modos relacionados com a raiva
� PP Histriónica – modo de criança impulsiva
� PP Narcísica – modos de auto-engrandecimento e de Bullying e ataque
� PP Borderline – Criança vulnerável, Criança enfurecida, Criança impulsiva, 

Criança indisciplinada, Protetor desligado e Protetor punitivo
� PP Evitante e Dependente – Criança vulnerável, Criança indisciplinada e 

Rendição complacente
� PP Evitante – acrescenta-se ainda Protetor desligado e Protetor Punitivo
� PP Obs-Compulsiva – Protetor  exigente, Grandiosidade (auto-

engrandecimento) e Protetor desligado

� (Modos não representados no SMI:  Criança abandonada, Criança 
abusada, Criança solitária e Controlo Excessivo)

� Um bom domínio das estratégias relacionais garante competência ao 
terapeuta para “trazer” o doente para um modo saudável e desligar os 
modos mal-adaptativos

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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Temas fortes na atualidade

TFE para doentes borderline, narcísicos e antissociais

Confrontação empática e reparentização limitada

O estudo da TFE com borderlines
� Giesen-Bloo, J., Dyck, R. van, Spinhoven, P., Tilburg, W. van, Dirksen, C., Asselt, T. van, Kremers, I., Nadort, 

M., & Arntz, A. (2006).

� Outpatient psychotherapy for borderline personality disorder, randomized
trial of schema-focused therapy vs transference-focused psychotherapy. 

Archives of General Psychiatry, 63, 649-658.

•A PP Borderline foi até muito recentemente 
considerada como intratável, com pouca 
fundamentação científica para justificar 
terapias de longo prazo!

•Os resultados deste estudo mostraram, pela 
primeira vez, que uma elevada percentagem 
de doentes com PP Borderline conseguiu 
alcançar uma melhoria completa no leque de 
sintomas Borderline e forneceu forte apoio 
empírico à TFE.
•A TFE mostrou ser duas vezes mais eficaz que a abordagem psicodinâmica 
habitualmente usada – terapia focada na transferência.

•A TFE mostrou também ser menos dispendiosa e revelou uma taxa de drop out bem 
mais baixa
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A TFE como tratamento de eleição
� Perturbação de Personalidade Borderline

� Arnoud Arntz, Hannie van Genderen, Jolijn Drost (2009). Schema Therapy for Borderline Personality Disorder. 
Wiley-Blackwell

� Joan M. Farrel & Ida A. Shaw (2012). Group Schema Therapy for Borderline Personality Disorder: A Step-by-

Step Treatment Manual with Patient Workbook. Wiley-Blackwell

� Arnoud Arntz & Gitta Jacob (2013). Schema Therapy in Practice: An Introductory Guide to the Schema Mode 

Approach. Wiley-Blackwell

� Joan M. Farrell,  Neel Reiss & Ida A. Shaw (2014). The Schema Therapy Clinician's Guide:  A Complete 

Resource for Building and Delivering Individual, Group and Integrated Schema Mode Treatment Programs. 
Wiley-Blackwell

� Perturbação de personalidade Narcísica
� Wendy Behary (2013). Disarming the Narcissist: Surviving and Thriving with the Self-Absorbed. 

Newharbingerpublications.

� Behary & Davis (2015) Narcisistic Personality Disorder. In A. T. Beck, Denise D. Davis & A. Freeman (Eds). 
Cognitive Therapy of Personality Disorders. 3rd Ed.  The Guilford Press

� Outros manuais atualizados e novas áreas de aplicação:
� Rafaeli, Bernstein & Young (2011). Schema Therapy. Distinctive Features. Routledge 

� Michiel van VreeswijK, Jenny Broersoen & Marjon Nadort (2012) (Eds). The Wiley-Blackwell Handbook of 

Schema Therapy: Theory, Research and Practice.

� Michiel van VreeswijK, Jenny Broersoen & Ger Schurink (2014). Mindfulness and Schema Therapy: A Practical 

Guide. Wiley-Blackwell

� Chiara Simeone-DiFrancesco, Eckhard Roediger (2015). Schema Therapy with Couples: A Practitioner's Guide 

to Healing Relationships. Wiley-Blackwell

Confrontação empática

� Está presente desde o início no modelo terapêutico

� É vista como alternativa à descoberta guiada da TC, confrontando 
o doente com cognições e comportamentos disfuncionais de 
forma empática, calorosa e não ajuizadora

� Pode ser usada na confrontação com os EMP mas também na 
confrontação com os modos disfuncionais

� Só funciona se o terapeuta possuir verdadeira compaixão para 
com o doente!
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Reparentização limitada

� Fundamental na satisfação das necessidades emocionais dos 
doentes, sobretudo das que não foram satisfeitas na infância 
pelos cuidadores

� Estas devem ser reconhecidas, validadas e satisfeitas (com 
limites) na relação terapêutica 

� Gerou forte debate pois alguns doentes pareciam reagir de forma 
paradoxal a este estilo de intervenção

� Exige que o terapeuta identifique as necessidades do doente, que 
use a relação terapêutica para modelar a satisfação dessas 
necessidades, promovendo o funcionamento no modo de adulto 
saudável

� Não deve procurar satisfazer necessidades que o doente 
consegue satisfazer fora da terapia – não ser paternalista!

� Exige grande flexibilidade do terapeuta para modelar a sua 
postura na relação em função das necessidades do doente em 
cada momento

Novos movimentos

TFE e terapias de 3ª Geração
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Integração (1)

� Na TFE, o definir de direções e valores e a ação 
comprometida com esses mesmos valores (ACT), são 
vistos como resultando do funcionamento do modo de 
adulto saudável que a TFE procura promover

� Exercícios e metáforas propostos na ACT são vistos 
como muito úteis no trabalho focado nos esquemas e 
nos modos

� Para doentes com elevada ruminação/obsessividade, 
propõe-se um foco na educação sobre “o controlo como 
uma problema”

� O mindfulness é visto como uma competência útil para 
lidar com sentimentos de insegurança, ambivalência e 
com o sofrimento e a dor (modo adulto saudável)

Integração (2)

� Roediger (2012): o trabalho focado nos modos é de natureza 
metacognitiva e beneficia das competências do mindfulness

� Outros terapeutas desenvolveram formas de integrar o mindfulness
na TFE:

� Pierre Cousineau (2010, 2012):
� mindfulness flashcard (“eu possuo este esquema; eu não sou o meu 

esquema”)

� Bricker e Labin (2012):
� treino de competências de mindfulness em 7 fases para ser integrado no 

trabalho com modos esquemáticos

� van Vreeswijk e Broersen (2012):
� protocolo de 8 sessões de Mindfulness focado nos esquemas



22/09/2015

19

O futuro…


