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APRESENTAÇÃO DO CASO

• Paulo, 43 anos, casado, sem filhos.

• Há 10 anos afastado do trabalho (mercado financeiro) em função de seu
comportamento agressivo e explosivo.

• Vem encaminhado com HD: Transtorno de Personalidade Borderline + TEI
(transtorno explosivo intermitente).

• Psiquiatra que encaminha me questiona porque nenhuma abordagem
funciona com este paciente.



APRESENTAÇÃO DO CASO

• Tratamentos anteriores: 6 psiquiatras (uso pesado de medicação)

8 processos psicoterápicos

3 processos com mais de 4 anos

1 processo com 5 anos

Anteriores: Psicanálise (2),Análise Bioenergética, Psicodrama, Gestalt,TCC (3).

 Iniciou tratamentos aos seus 22 anos



APRESENTAÇÃO DO CASO

• QUEIXA INICIAL

“não consigo conviver em sociedade”, 

“extrema irritação e raiva: “sou um animal irracional”,

“não tenho nenhum controle sobre alguns gatilhos: explosões de raiva
frequente”,

“sou injustiçado o tempo todo”,

“se eu pudesse, hoje eu mataria todos os incompetentes que fingiram que
me trataram” – fala em tom ameaçador.



QUESTIONÁRIO DE ESQUEMAS DE  YOUNG

• Pontua para os 18 esquemas.

Inicio o trabalho com Modos Esquemáticos.



APRESENTAÇÃO DO CASO

• APRESENTAÇÃO INICIAL

• Durante as 3 primeiras sessões ao chegar na sala virava sua cadeira para a
parede e seu discurso voltou-se para queixar-se de todos os profissionais
que já havia o atendido --- Obs: conforme falava, salivava.

• Intervenção: na 4ª sessão viro minha cadeira para outro canto da parede.

• TÉCNICA DO ESPELHO: respeito e papéis dentro da terapia (necessidades do
terapeuta).



MUDANÇA DE POSTURA NA TERAPIA

• Abandona postura arrogante com o terapeuta e passa a se conectar com
o mesmo.

“Bem que o Dr. Rafael falou que você era bom, você é dos meus, você sabe 
impactar”



PRIMEIRAS SESSÕES

• Paciente continua queixando-se como todos os profissionais foram
incompetentes durante os 21 anos que vem se tratando e começa a
“destruir” o psiquiatra atual porque este não quer lhe solicitar o exame
EEG (também não estabelecia contato visual com o médico, era áspero e
agressivo).

• Intervenção: peço para o médico solicitar o exame (mesmo sem indicação
clínica) e discutir o resultado de forma pormenorizada e explico o motivo
(atender a necessidade de cuidado do mesmo).

• Explico a estratégia geral do tratamento e peço suporte e apoio.



SEGUNDA MUDANÇA SIGNIFICATIVA

• Passa a respeitar e admirar o psiquiatra e estabelecer um melhor rapport
com este, pois passa a percebe-lo como um médico atencioso e que está
atento as suas necessidades.

• Com 5 meses de atendimento temos uma discussão de caso no
ambulatório em função da mudança substancial do comportamento do
paciente.

“Apaixonado?” 



MUDANÇA SIGNIFICATIVA

• Observamos que:

Eu havia entrado no trabalho absolutamente disponível, sem pré-conceitos e nem
receios, com uma postura genuína, congruente, empática e uma consideração
positiva incondicional.

• Até o momento:

Foco fundamental na relação terapêutica

Atenção as necessidades emocionais básicas (ainda que não tivesse nomeado)

Confrontação empática



MUDA O FOCO DE SUA QUEIXA

• Muda o foco de sua queixa – passa a queixar-se de sua história de vida e
justificar todo seu comportamento como consequência das contingências
que foi exposto.

• Mãe alcoólatra o abandonou (por incapacidade de cuidar) quando tinha 6
anos.

• Foi morar com os avós maternos que o superprotegeram
demasiadamente e não permitiram que ele se desenvolve-se como
gostaria.



DISCURSO SEM ESCUTA 

• Importante: O discurso do paciente apresenta-se como “fechado”, sem
nenhuma possibilidade de escuta na interlocução (parece solilóquio) -
egocentrismo.

• Impressão que tenho é que se trata de uma criança abandonada e solitária
para um processo terapêutico de 20 anos e opto por construir (fortalecer
minimamente seu adulto saudável antes de trabalhar suas crianças).

• Penso no adulto saudável como uma mínima contenção para esse
“tsunami” de emoções e comportamento agressivo.



SUGIRO MUDANÇA DE DIAGNÓSTICO

• Paciente passa a ser visto como Narcisista + TEI (primeira vez que recebe
o diagnóstico de Trans. Personalidade Narcisista).

• Sinto necessidade de substanciar seu novo diagnóstico - para o paciente -
e aplico as Pirâmides de Pfister.



PIRÂMIDES DE PFISTER

Ausência total de supressão de controle interno e estabilização interna.

Ego estruturalmente enfraquecido e sem capacidade defensiva para
manter-se estruturado.

↑↑↑ irritabilidade, excitabilidade, agressividade, impulsividade, desregulação
por falta de controle.

Ausência total de mecanismos de regulação e controle.

Cristalização afetivo-emocional.



REATRIBUIÇÃO DE SIGNIFICADO

• Passo a confrontá-lo firmemente acerca de que “não somos o resultado
direto de nossa história e sim de como a interpretamos”.

• Faço a psicoeducação do Transtorno de Personalidade Narcisista e
oriento a leitura e discussão do livro: Ele se acha o centro do universo”.

• Passamos a discussões acaloradas com foco principal na sua falta de
empatia.



FORTALECIMENTO DO ADULTO SAUDÁVEL

• Através de uma abordagem eminentemente interpessoal/relacional (não
cognitiva) vou levando-o a perceber sua falta de empatia e juntos criamos
angustia em função de seu comportamento (Adulto Saudável).

• Quando passa a trazer para a sessão angústia por seu comportamento,
entendo que fortalecemos minimamente seu adulto saudável, tornando-se
uma possibilidade de contenção de seu comportamento.



CRIANÇA ABANDONADA, SOLITÁRIA E IMPULSIVA

• Trabalho intenso com as crianças:

Uso regular da técnica da CadeiraVazia

Uso regular da técnica da Cadeira Transformacional

Intensas Confrontações (90% Empáticas)

Uso regular da técnica Troca de Papéis

Obs: paciente se conecta as técnicas com bastante facilidade.



COMO O PACIENTE SE ENCONTRA HOJE?

• Hoje tem explosões bem mais esporádicas (1/5 do que tinha),

• Preocupado em ser empático (ainda que muitas vezes não o é),

• Rapport com o outro mudou completamente,

• Admite o diagnóstico e luta com o mesmo,

• Seu comportamento é motivo de desejo de mudança e não mais justifica
no outro suas dificuldades e comportamento,

• Cada vez mais reconhece e percebe seus vários lados e mostra-se
desejoso de trabalha-los.



COMENTÁRIOS FINAIS

• Importância da validação das necessidades e do paciente o tempo todo,

• Focar no adulto saudável em um momento que ele pouco aparecia nos
ajudou a melhorar o autoconceito do paciente.

• A relação terapêutica está sendo um dos pontos mais explorados nos
atendimentos juntamente com as técnicas experienciais.



Obrigado!


