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As Terapias Empiricamente Validadas -TEV

� Faz parte da tradição das TCC validar quer os modelos explicativos, 
quer os resultados de intervenções manualizadas e estruturadas, 

� É uma característica que diferencia as TCC de outras formas de 
psicoterapia que possuem menor quantidade de estudos de 
validação

� Vemos quanta atenção é dada à validação empírica sempre que 
surge uma modificação no modelo ou uma aplicação a novas 
patologias

� Consoante a disponibilidade de doentes (prevalência dos 
problemas) e a disponibilidade de recursos (equipas de investigação 
e financiamento), assim o numero de ensaios clínicos que são 
realizados

� Naturalmente que as terapias mais recentes possuem menor 
número de estudos de validação e carecem de ensaios clínicos 
aleatorizados
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Comparando a TCC com terapias de 3ª Geração

(Aaron  T. Beck, 2012)

� Qual a eficácia das terapias de 3ª geração em comparação com a eficácia 
da TCC?

� Nas novas terapias não existem RCT que permitam responder a esta questão

� É possível que surja uma certa equivalência de resultados entre as 
diferentes intervenções em estudos controlados e bem desenhados

� Mas os resultados no final de um tratamento podem iludir-nos… Um aspeto 
fundamental para garantir a eficácia de um qualquer tratamento é a durabilidade 
dos ganhos ao fim de um longo período de tempo!

� Necessidade de estudos de follow up

� Uma teoria bem sucedida requer que os seus construtos tenham sido 
validados.  A teoria subjacente à TC foi sujeita a centenas de estudos e uma 
larga maioria destes apoia a teoria de base.

� Por comparação com as abordagens de 3ª Geração, a fundamentação da 
TC é mais rica.

Comparando a TCC com terapias de 3ª Geração 
(Aaron T. Beck, 2012)

� A TC demonstrou repetidamente a sua eficácia em estudos clínicos em 
comparação com antidepressivos

� Estes estudos estão por fazer em relação às abordagens de 3ª geração!

� A vasta teoria científica já validada e subjacente às intervenções em TC 
permite a aplicação do modelo a um vasto leque de perturbações e pessoas 
que procuram tratamento

� Em determinados países, é fundamental para implementação da TC em sistemas 
públicos de cuidados de saúde

� Na medida em que as terapias de 3ª geração possam ser integradas no 
sistema teórico e terapêutico alargado da TC, elas podem ser integradas 
nesse mesmo sistema, ou mesmo constituir uma alternativa à abordagem 
standard

Cognitive Therapy Today. Volume 17 (3),  September 2012
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Mas o que são as Terapias Empiricamente Validadas?
(Gerald P. Koocher, Ph.D.)

� Mito 1:  As TEV garantem ao mundo que a terapia é verdadeiramente 
científica!
� Não há acordo universal acerca do que é uma TEV

� Muitos investigadores aceitariam uma definição que inclua uma abordagem 
uniforme ao tratamento e à formação e treino dos terapeutas (garantindo a 
integridade do tratamento e a sua replicação manualizada),  juntamente com 
pesquisa que demonstre a eficácia do tratamento

� Outros insistirão que apenas os resultados de um RCT sustentam a eficácia da 
terapia.

� Outros dirão que os dados devem ser publicados numa revista com revisão por 
pares e reconhecida.

� Outros ainda dirão que apenas um estudo publicado não prova nada e que para 
validar uma forma de intervenção serão necessários vários papers em revistas 
com revisão por pares e feitos por grupos independentes!

� Além de tudo isto,  os proponentes das TEV rejeitam habitualmente estudos 
qualitativos, estudos de caso e outras metodologias historicamente válidas

� Ora, os RCT, em determinadas patologias, levantam questões éticas: por exemplo, 
testar uma intervenção em agressores sexuais, deixando um grupo em lista de 
espera sem intervenção….

Mas o que são as Terapias Empiricamente Validadas?
(Gerald P. Koocher, Ph.D.)

� Mito 2: Qualquer terapeuta que não recorra a TEV é incompetente, não tem 
ética ou falha em ambas as coisas
� Há uma certa ironia na defesa absoluta das TEV
� Uma adesão estrita ao manual e protocolo de intervenção, sendo 

fundamental em investigação de modo a garantir a integridade do tratamento 
e assegurar a igualdade no tratamento de todos os participantes,  
compromete a atenção dada às necessidades de intervenção de cada caso 
particular

� Uma adesão cega aos manuais violaria vários princípios éticos que exigem 
respeito quer pelas necessidades do doente quer para a autonomia deste em 
relação às decisões do processo terapêutico

� Os doentes raramente se apresentam como “repositórios monolíticos” de um 
único diagnóstico

� É pois necessário cuidado com a validade das inferências sobre a eficácia ao 
sairmos do contexto do RCT para o da clínica do dia-a-dia

� Não há nenhum manual que atenda às necessidades de todos os nossos 
doentes!
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Mas o que são as Terapias Empiricamente Validadas?
(Gerald P. Koocher, Ph.D.)

� Mito 3: Os terapeutas têm que escolher - ou são a favor ou são contra 
as TEV!

� Os terapeutas devem manter-se atualizados sobre investigação científica em 
TEV e devem observar que tais protocolos são úteis em determinados 
contextos, nos quais podem constituir a abordagem de eleição.

� O terapeuta sábio não tem nada a temer das TEV e deve resistir a focar-se 
apenas numa única tática terapêutica

� Se um manual fosse suficiente para responder ao vasto leque de 
necessidades de tratamento e à variabilidade que encontramos nos doentes, 
então um qualquer técnico poderia facilmente substituir os terapeutas!

� Para além disto, muitos ensaios de validação sofrem de limitações de diversa 
ordem ou dificilmente os seus resultados podem ser generalizáveis para 
outros contextos e territórios (APA, 2006; Division 12)

Significância estatística e significância clínica

� Kendall (1998): 

� os testes estatísticos não garantem nem sugerem que todos os 
participantes de um estudo melhoraram,

� Nem que as melhorias foram clinicamente significativas!

� Os resultados de um ensaio clínico mostram frequentemente que a 
intervenção implementada  foi estatisticamente mais potente que as 
condições de comparação

� Mas tais testes não mostram se o grau de mudança alcançado pelos 
participantes os coloca dentro dos padrões de variação normais para as 
variáveis testadas

� Por exemplo, se uma melhoria nos scores de depressão corresponde a 
ausência de depressão no pós intervenção

� Um treino físico pode ser estatisticamente significativo num grupo de 
obesos mas, no final do tratamento, a amostra de 200 obesos perdeu em 
média 600 gr de peso!

� Embora a significância estatística deva  ser estabelecida, é importante olhar 
para a mudança clínica
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Significância estatística

Uma proposta de avaliar mudança clínica:

O índice de mudança clínica fiável

� RCI – Reliable Change Index (Índice de Mudança 
Fiável) calcula-se a partir dos resultados obtidos na 
primeira avaliação (pré-tratamento) e avaliação final 
(pós-tratamento)

RCI =   (X pós - X pré) 

√2(DP0*√1 – α)2 

Xpós = resultado individual no pós-tratamento

Xpré = resultado individual no pré-tratamento

DP0 = Desvio-padrão da população normal

α = medida de consistência interna
(Jacobson & Truax, 1991)



22/09/2015

6

RCI - Interpretação

RCI Intervalo de confiança Classificação 

1,96 95 Recuperação

1,28 90 Remissão 

0,84 80 Melhoria 

-0,84 80 Deterioração Ligeira

-1,28 90 Deterioração Moderada

-1,96 95 Deterioração 

(Wise, 2004)

Legenda: GE= grupo experimental; GC= grupo de controlo; Melhoria Não Mudança Deterioração

Χ2 (2, 114) = 16.758, p = .000 (Cramer’s V = .381, p = 

.000)

IAECA-CA – Emoções disruptivas associadas ao Esquema de Defeito

GE  

GC  

62.5% 23.2%

29.3% 10.3% 60.4%

14.3%

IAECA-CA – Emoções disruptivas associadas ao Esquema de Fracasso

GE  

GC  

66.1% 25%

31% 53.5%

Χ2 (2, 114) = 14.104, p = .001 (Cramer’s V = .352, p = .001)

8.9%

15.5%

IAECA-CA – Emoções disruptivas associadas ao Esquema de Desconfiança/Abuso

GE  

GC  

67.9% 21.4%

43% 50%

Χ2 (2, 114) = 10.136, p = .005 (Cramer’s V = .298, p = .006)

10.7%

IAECA-CA – Emoções disruptivas associadas ao Esquema de Indesejabilidade Social

GE  

GC  

69.7% 16%

34.5% 51.6%

Χ2 (2, 114) = 10.136, p = .005 (Cramer’s V = .298, p = .006)

14.3%

6.9%

13.8%
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O que sabemos sobre a eficácia?

TFE, ACT e TFC

Terapia Focada nos Esquemas

Estudos de Resultados (1)

� A TFE tem vindo a assumir-se como uma abordagem popular no 
trabalho com diversas perturbações mentais, nomeadamente 
problemas de personalidade
� Masley, Gillanders, Simpson & Taylor (2012): realizaram uma pesquisa 

sistemática da literatura sobre estudos de eficácia clínica da TFE (até 
Janeiro de 2011)

� Avaliaram a qualidade dos estudos encontrados a partir dos critérios do 
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN-50) 

� Após esta triagem, foram selecionados apenas 12 estudos para o 
trabalho de revisão!

� Concluíram que o modelo da TFE:
� Tendo em conta  a popularidade do mesmo junto dos terapeutas bem 

como o tamanho dos efeitos nos estudos de eficácia revistos (efeitos 
moderados a grandes)

� Já demonstrou eficácia clínica numa amostra reduzida de estudos e

� Beneficiará de investigação futura e com grupos de doentes difíceis e 
complexos
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Terapia Focada nos Esquemas

Estudos de Resultados (2)

� David & Freeman (2015), reviram o material disponível sobre RCT e outros 
estudos de eficácia da TFE, nomeadamente com perturbações da personalidade

� Gisen-Bloo and cols. (2006): TFE versus terapia baseada 
na transferência com doentes com PPB
� TFE com melhores resultados
� TFE com melhor relação custo/benefício

� Farrell, Shaw & Webber (2009): TFE superior a TAU em 
doentes com PPB

� Bamelis et al. (2014):  Compararam TFE com tratamento 
psicológico habitual e com intervenção humanista-
existencialista-experiencial
� Grupo misto de doentes com PP (evitamento, histriónica, 

dependente, narcísica, paranóide, e obsessiva-
compulsiva)

� TFE foi a intervenção que gerou melhores resultados 
clínicos

Terapia Focada nos Esquemas

Estudos de Resultados (3)

� Dickhaut & Arntz (2004): estudo com PPB
� TFE individual tem a mesma eficácia que a combinação TFE + 

em grupo
� Menor taxa de drop out na condição TFE individual
� Mas se os terapeutas tiverem formação especializada em terapia 

de grupo, alcançam mais rapidamente a recuperação dos 
doentes no formato combinado de intervenção (individual + 
grupo)

� Ball, Maccarelli, LaPaglia & Ostrowsky (2011):
� Em 105 toxicodependentes com e sem perturbação da 

personalidade
� Compararam counseling de drogas com TFE dual 

(personalidade + adições)
� Encontraram que o counseling tinha maior impacto na redução 

da patologia da personalidade que a TFE dual
� Questionam a necessidade da TFE em toxicodependentes
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ACT

Estudos de Resultados (1)

� Hayes reconhece que os dados dos estudos de 
eficácia da TCC tradicional existem em maior 
número, como seria de esperar

� Afrima que o programa de investigação da ACT será 
forçosamente um trabalho árduo e moroso:
� Porque se trata de investigar ciência fundamental,  

processos de mudança, micro-estudos, etc.
� Refere que os estudos de resultados foram iniciados em 

2000 e levam muito tempo a serem concluídos e 
publicados

� Segundo Hayes, cerca de 50 RCT e outros estudos 
controlados com medidas repetidas estão iniciados!

ACT

Estudos de Resultados (2)

� Lars-Goran Öst tem sido um crítico das intervenções 
baseadas na ACT, afirmando mesmo que a ACT não é 
uma TEV

� Öst, L. (2008). Efficacy of the third wave of behavioral therapies: A 
systematic review and meta-analysis. Behaviour Research and Therapy, 
46(3), 296-321

� A metodologia utilizada foi depois severamente criticada por Gaudiano
(2009) que afirma que houve distorções na seleção e emparelhamento
dos estudos comparados que distorceu o resultado final

� E o debate entre os dois autores resultou numa série de papers em
que um argumenta contra o outro!

� ACT encontra-se listada pela American Psychologycal
Association como um tratamento empiricamente validado (TEV)
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ACT

Estudos de Resultados (3)

� Hayes, Luoma, Bond,  Masuda & Lillis (2006):
� O modelo é suportado por diversos estudos de natureza correlacional, investigação 

sobre os componentes da intervenção, processo de mudança e estudos de resultados
� Mas a literatura carece de maturidade e permanecem várias questões por examinar
� A evidência disponível sugere que a ACT funciona por processos diferentes daqueles 

dos tratamentos com que foi comparada, incluindo intervenções tradicionais (CBT)
� Não existem estudos bem controlados em número suficiente que permitam afirmar que 

a ACT é mais eficaz que os outros tratamentos no leque de patologias estudadas

� Powers, Zum, Vörding & Emmelkamp (2009):
� Meta-análise combinando estudos bem controlados para clarificar o impacto global da 

ACT por comparação com e terapias bem estabelecidas
� Foram incluidos18 RCT (n = 917)
� Resultados: ACT mais eficaz que as listas de espera, placebos psicológicos e TAU em 

muitos domínios estudados, quer no pós tratamento, quer nos follow up
� ACT não se revelou mais eficaz quando comparada com outros tratamentos  com 

eficácia estabelecida
� Conclusão: até ao momento não se apontam vantagens para a escolha da ACT em 

detrimento de outras abordagens empiricamente validadas

� Investigação futura deve focar-se em diagnósticos específicos

Terapia Focada na Compaixão (CFT)

Estudos de resultados (1)
� Atendendo à relevância das variáveis evolucionárias e neurobiológicas no modelo de base da CFT, 

muitos estudos testam variáveis desta natureza

� Rein, Atkinson & McCraty (1995):
� A imagery compassiva tinha efeitos positivos em indicadores do funcionamento imunitário 

enquanto a imagery de raiva tinha efeitos contrários

� Lutz, Brefczynski-Lewis, Johnstone & Davidson (2008):
� A prática em imaginação da compaixão pelos outros produz mudanças no córtex frontal, no 

sistema imunitário e no bem estar

� Hutcherson, Seppala & Gross (2008)
� Mostraram que 6 sessões (mais TPC) de meditação loving kindness (compaixão para consigo, 

depois para com os outros e depois para com estranhos) aumentou as emoções positivas, 
mindfulness,  sentimento de sentido para a vida, apoio social e diminuiu sintomas

� Pace, Negi & Adame (2008) 
� Meditação compassiva (6 semanas) melhorou funções imunitárias,  neuroendócrinas e a 

resposta comportamental ao stress

� Rockliff, Gilbert, McEwan, Lightman & Glover (2008)
� Mostraram que a imagery compassiva aumenta a variabilidade do ritmo cardíaco e reduz o 

cortisol em indivíduos com baixo autocriticismo (mas não em indivíduos com alto auto-criticismo)

� Longe et al. (2010)
� A auto-compaixão, mas não o auto-criticismo, numa situação em que os indivíduos foram 

expostos a eventos ameaçadores, estimulam a ínsula (associada a sentimentos de empatia)

� …..
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Terapia Focada na Compaixão (CFT)

Estudos de resultados (2)

� A CFT mostrou-se eficaz no tratamento de perturbações 
alimentares, depressão, ansiedade e é capaz de melhorar a 
regulação emocional, a tolerância ao stress e promover uma atitude 
não ajuizadora

� Leaviss & Uttley (2015) realizaram uma revisão sistemática de 
estudos sobre benefícios da CFT
� Foram incluídos 14 estudos na revisão, sendo 3 deles RCT

� Os resultados revistos foram, na maioria dos casos, favoráveis à CFT

� Apontam a CFT como adequada para o tratamento de perturbações do 
humor
� especificamente em indivíduos com elevado auto-criticismo

� Salientam a necessidade de mais ensaios clínicos de qualidade e com 
amostras de maior dimensão que permitam afirmar a CFT como uma 
TEV

Terapia Focada na Compaixão (CFT)

Uma nova aventura

� Tal como as outras abordagens de 3ª Geração, a 
CFT tem vindo a ser aplicada a um número 
crescente de condições e contextos
� E.g., cuidadores, doença crónica, intervenções forenses

� Modificabilidade dos traços psicopáticos em menores 
agressores: Resultados de uma intervenção 
psicoterapêutica baseada na compaixão (PTDC /MHC -PC 
L/2189/2014)

� Daniel Rijo (IR), Paula Castilho, Mário Simões, Diana 
Ribeiro da Silva, Paula Vagos, Nélio Brazão, Randall T. 
Salekin & Paul Gilbert
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Reflexão final (1)
� Os estudos de resultados, procurando estabelecer a validade 

das intervenções em TCC
� São uma característica que distingue estas abordagens de outros 

modelos de intervenção em psicoterapia
� São fundamentais não apenas por motivos éticos mas também 

perante a opinião pública e decisores na área da saúde 
� Aceita-se que existem diferentes graus de validação empírica 

de um modelo ou intervenção
� Os estudos de validação variam na sua robustez,
� No tamanho das amostras e seleção de participantes
� Na presença ou ausência de aleatorização dos sujeitos pelas 

condições de tratamento
� Na comparação com TAU, lista de espera ou com outro 

tratamento já validado
� Na duração da intervenção e dos períodos de follow up

� Nos indicadores de mudança selecionados – apenas 
questionários de autorresposta;  medidas subjetivas?

Reflexão final (2)

� É compreensível que as novas abordagens de 3ª 
geração possuam menor quantidade de 
investigação
� Os modelos foram mais recentemente estabelecidos
� Um primeiro esforço de investigação prende-se com o 

desenvolvimento de medidas específicas e válidas para 
avaliar variáveis chave

� Nas terapias de 3ª geração, avaliamos muitos processos
� A natureza destas variáveis (processos e não conteúdos) 

dificulta a avaliação das mesmas por medidas clássicas de 
autorresposta

� Um ponto positivo consiste nos estudos de resultado que 
emergem em populações menos tradicionais em TC (e.g., 
obesos, cuidadores, populações forenses)
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