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Terapia do Esquema; 
histórico e status atual

� Desenvolvida na década de 90.

� Primeiro ECM no tratamento do TPB, 1996-2002, 
publicado em 2006

� TE para Cluster C 2004-2011

� TE para pts encarceirados 2007-2016

� Terapia do Esquema para Grupos 2008-hoje

� TE aplicado para tratamento de casais, transtorno de 
ansiedade (TOC), transtornos alimentares, crianças e 
adolescentes etc 2006-hoje

� TE para depressão 2007-hoje (M. Huibers&F.Renner
2013)

� Estudos de Implementação 2005-2010
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Por que Terapia do 
Esquema para depressão?
TCC é eficaz, mas apenas 40-50% dos casos se 

recuperam completamente no primeiro
tratamento.

5-20% desenvolvem depressão crônica resistente ao
tratamento (Fournier et al., 2009; Hollon et al., 
2005; Kessler et al., 1994; Arnow&Constantino, 
2003; Gilmer et al., 2005)

Depressão crônica associada a aumento do 
comprometimento funcional, maiores níveis de 
utilização de serviços de saúde, de hospitalização 
e de custos econômicos em comparação com 
formas não crônicas da depressão.
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Diferentes tipos de 
depressão crônica

Transtorno depressivo maior crônico

Transtorno distímico

Depressão dupla

Transtorno depressivo recorrente com remissão 
incompleta entre os episódios

Várias manifestações de depressão crônica não 
representam transtornos distintos
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Por que Terapia do 
Esquema para depressão?
Pesquisa: 4 fatores importantes relacionados à 

depressão crônica:

experiências negativas na infância (abuso emocional, 
privação emocional),

fatores cognitivos (crenças centrais de fracasso, privação 
emocional e abandono),

transtornos de personalidade (negativamente 
relacionados ao resultado do tratamento),

fatores interpessoais (evitação social e falta de 
assertividade)

-> Fatores típicos na Terapia do Esquema
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TE: Esquemas Iniciais Desadaptativos

EID relacionam-se com sintomas depressivos em
pacientes deprimidos (Havorsen et al., 2009; Hawke, 
Provencher, & Arntz, 2011; Petrocelli et al., 2001)

EID dos domínios Autonomia &Desempenho 
Prejudicados&Desconexão e Rejeição estão 
relacionados à gravidade da depressão (Renner, 
Lobbestael, Peeters, Arntz, &Huibers, 2012)

EID dos domínios Autonomia &Desempenho 
Prejudicados&Hipervigilância&Inibição diferenciam 
a depressão crônica da depressão não crônica (Riso
et al., 2003)



Esquema de privação emocional medeia a 
relação entre abuso físico e sintomas 
depressivos de anedonia.

Isolamento social e auto-sacrifício medeiam a 
relação entre maltrato emocional e sintomas 
depressivos de anedonia (Lumley&Harkness, 
2000)

�EIDs desempenham papel na depressão
crônica

TE: Esquemas Iniciais Desadaptativos
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Estudos de TE para Depressão

Os pacientes de Terapia do Esquema apresentaram menos 
transtorno depressivo, melhor funcionamento geral e 
social no acompanhamento, em comparação com a 
aconselhamento psicológico (Bamelis et al., 2014)

TE não é igualmente eficaz no tratamento de pacientes com 
depressão crônica em comparação com TCC (Carter et al., 
2013)

A ressignificação de memória com imagens mentais é o único 
tratamento eficaz no tratamento da depressão crônica 
(Brewin et al., 2009)

Tratamento eficaz com TE para depressão crônica (Renner 
et al., 2013)
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Modelo da TE para depressão

Modelo de Esquemas para depressão
crônica; interação entre fatores distais 
(adversidades precoces, transtornos de 
personalidade), mediada por fatores 
proximais (EIDs) desencadeados por 
eventos da vida (perdas, erros) e 
mantidos por estratégias de 
enfrentamento evitativas (Renner, Arntz, 
Leeuw, & Huibers, 2013)
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ST model for depression



11

TE para depressão; Estratégias Gerais

Conceitualizar depressão em termos de 
esquemas e modos, e realizar TE normal.

Aplicar algumas técnicas e métodos da TE ao
tratamento com TCC para melhorar a eficácia
da terapia.

Ferramentas úteis específicas, métodos e 
técnicas para a depressão resistente (e 
outros padrões rígidos).
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Terapia Cognitiva Comportamental
para Depressão

1 lógica da terapia

2 monitoramento de atividades, humor e prazer

3 fase de ativação

4 terapia cognitiva

5 plano de prevenção de recaída
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TE para depressão passo a passo
Fase 1: Exploração

Psicoeducação da depressão, plano de tratamento

Formular a conceitualização do caso

Tornar os modos disfuncionais mais egodistônicos

Fase 2: Mudança

Tratar sintomas depressivos: ativação através da 
validação das necessidades básicas dos modos
Criança.

Tratar fatores etiológicos da depressão; Modos
parentais e modos de enfrentamento

Fase 3: Finalização da Psicoterapia

Fortalecer o Adulto Saudável e plano de prevenção à 
recaída



Visão Geral do Worshop

Fase 1: Exploração

Tornar os modos disfuncionais mais ego 
distônicos

Fase 2: Mudança

Tratar os sintomas depressivos: ativação 
através da validação das necessidades 
básicas dos modos Criança.

Tratar fatores etiológicos da depressão; 
Trabalhando com os modos parentais.
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TE para depressão passo a passo

Fase 1: Exploração

Psicoeducação da depressão, plano de tratamento

Formular a conceitualização do caso

Tornar os modos disfuncionais mais egodistônicos



Conceitualização de Caso

->Não há receita fixa para desenvolver uma depressão

-> Necessidades básicas relevantes muitas vezes observadas 

na depressão:

Senso de competência frequentemente prejudicado , 

combinado com altas demandas e liberdade para expressar 

necessidades e emoções, espontaneidade e prazer 

prejudicados. 



Esquemas comuns na depressão

-> Expectativas altas com baixo senso de competência 

->O foco está nas nessidades/desejos dos outros:

Defectividade/Vergonha

Fracasso

Privação Emocional

Autossacrifício

Padrões Inflexíveis

-> Diferenças individuais com esquemas diferentes, por 
exemplo Negativismo, Isolamento Social, Inibição Emocional.



Esquemas comuns na depressão

Criança Vulnerável: 

Sente-se incompetente, defeituoso, vulnerável

Pais hiperexigentes e punitivos (indutores de culpa): 

Cobra a necessidade de ter bom desempenho, induz a 

culpa e aponta todas as responsabilidades.

Protetor Desligado/Supercontrolador Perfeccionista: 

Fecha-se por medo de falhar, de sentir toda a dor

Adulto Saudável: 

Vem à psicoterapia



Da conceitualização do caso ao 
plano de tratamento

� Seja explícito na definição dos problemas e objetivos 
da terapia:

� Selecione as necessidades básicas mais relevantes 
para este paciente em particular

� Mencione isso explicitamente em todas as sessões

� Defina explicitamente os modo-alvo.
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Tornar modos disfuncionais
egodistônicos

Depressão crônica= paciente se identifica com os modos de 
enfrentamento e parentais e fica preso nisto.

Identificar os modos

Nomeie os modos, quase como uma pessoa separada do 
paciente; 

-utilize gestos

-traduza “Eu” em “Ele” ou “Ela”

-use o tom de voz

- seja consistente; aponte sempre para o mesmo lugar na 
sala ao falar sobre o modo de enfrentamento ou o modo 
parental
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Demonstração
Paciente diz algo como:

“Eu nunca consigo fazer isso”

“Vai dar errado”

“Eu não sei o que dizer”

“Sou um fracassado”

“Não tem utilidade, então por quê se incomodar, eu posso apenas (voltar
para a cama/trabalho/morrer)”

“Eu não quero nada”

“Não me importo”

“Minha família sofre com a minha depressão”

�Terapeuta busca identificar o modo e torná-lo mais

egodistônico (tocar o chão)
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TE para depressão passo a passo

Fase 2: Mudança

Tratar sintomas depressivos: ativação através da 
validação das necessidades básicas do modo
Criança.

Tratar fatores etiológicos da depressão; Modos 
parentais e modos de enfrentamento



Fase de Ativação: objetivo

� Objetivo é redução dos sintomas

� A redução dos sintomas é necessária para trabalhar os 
mecanismos subjacentes da depressão: modos/esquemas 
disfuncionais

� A maneira de reduzir os sintomas é conectar-se ao modo 
Criança e aprender a validar as necessidades básicas

� Observe que a mudança comportamental começa mais cedo no 
tratamento do paciente deprimido.
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Método

� NÃO trabalhe com uma lista fixa de atividades prazerosas! As 
necessidades variam e mudam com o tempo e, portanto, uma 
lista fixa será outra demanda

� Aborde diretamente a Criança Vulnerável para conhecer as 
necessidades

� Seja o bom pai que estimula a criança a expressar os desejos e 
necessidades

� Seja criativo, espontâneo, validante e, portanto, sendo um 
modelo de adulto saudável
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Perguntas úteis

O que você gosta/quer agora?

(se o paciente diz que ele não sabe: o que você deseja 
profundamente?)

Se algo pudesse ser mudado da noite para o dia, o que seria?

Se uma série de TV fosse organizar algo realmente legal para 
você, o que seria?

->explore em detalhes!

-> esteja atento para mudanças microscópicas

->permaneça criativo e animado
25



Problemas comuns

Paciente:‘Eu entendo, mas eu realmente tenho muito trabalho a 
fazer, como limpar a casa, etc (pais hiperexigentes)

->Suponha que você sofreu um acidente e suas pernas estejam 
quebradas, como a casa seria organizada?

Paciente não monitora as atividades etc com medo de ser 
confrontado com severidade ao discutir sobre isso com o 
terapeuta (protetor desligado)

-> ofereça segurança; terapeuta não precisa ler seu monitoramento
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Problema mais comum: 
- o paciente não sabe o que ele precisa 
ou quer!

Demonstração e exercício
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TE para depressão passo a passo

Fase 2: Mudança

Tratamento de sintomas depressivos: ativação 
através da validação das principais necessidades 
dos modos Criança

Tratar fatores etiológicos da depressão; Modos 
parentais e modos de enfrentamento



Modos Parentais

� Vozes internalizadas de pais ou figuras parentais na 
infância

� Depressão: mensagens que puniram ou restringiram 
a necessidade de expressar sentimentos, 
espontaneidade ou autonomia e a necessidade de se 
sentir competente

� Na maioria das vezes esta é a origem do humor 
deprimido

� Modos parentais punitivos, demandantes e 
indutores de culpa.
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