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Estudo do cluster C
TE comparado com o Tratamento 
de Costume:
• Menor desistência
• Maior recuperação
• Melhor funcionamento social
• Menos depressão

• Bamelis, L.L. M., Evers, M.A.A., Spinhoven, P. & Arntz, A. (2014). Results of a 
multicentered randomized controlled trial on the clinical effectiveness of schema 
therapy for personality disorders. American Journal of Psychiatry, 
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Diferenças entre o cluster C and B
Cluster C
• Muita proteção
• Abuso emocional
• Muitas regras
• Déficits, mais "sutil“, dos 

pais 
• Pais mais restritivos e 

induzindo culpa 
• Mais lealdade para com pais
• Paciente quieto e obediente
• Parentificação
• Raiva insuficiente

Cluster B
• Proteção insuficiente
• Abuso sexual ou físico
• Falta de regras
• Déficits, mais “óbvios”, dos 

pais 
• Pais mais abusivo
• Menos lealdade para com pais
• Paciente não é tão cooperativo
• Não tem responsabilidade
• Muita raiva



Diferenças nos termos de TE

• Necessidades básicas
Cluster B: falta de apego seguro
Cluster C: falta de autoexpressão, validação e 
autonomia, espontaneidade e diversão

• Estratégias de coping:
Cluster B: fracasso
Cluster C: muito sucesso
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Consequências para o modelo de terapia
Estimular a autoexpressão, autonomia, 
diversão e espontaneidade requer
-> número limitado de sessões
-> modos de enfrentamento definidos como 
problema principal
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Protocolo Cluster C

• 40 sessões no primeiro ano
Sessões 1-6: introdução, 
conceitualização de caso
Sessões 7-25: foco na infância
Sessões 26-40: foco no presente & 
mudança comportamental

• 10 sessões de reforço no segundo ano
(+ mensalmente)



Conceitualização de Caso 
sessões 1-6 

• Vincular origens com os esquemas, enfrentamento e 
modos, e problemas atuais

• Explicar sobre o objetivo de mudar modos de 
enfrentamento e os métodos do tratamento

• Acordo mútuo e clareza sobre nomeações e regras

• Construindo uma relação terapêutica segura



> Fase inicial da terapia
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Mudança esquemática, presente e passado
Sessões  7-25

Técnicas focadas nas emoções
(terapeuta é o adulto saudável)

Psicoeducação sobre necessidades, modos e 
comportamento normal

Terapeuta é orientador



> Fase intermediária da terapia
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Mudança esquemática, presente e passado
Sessões 26-40

Técnicas focadas em emoções 
(terapeuta treina o Adulto Saudável do paciente)
Praticar técnicas cognitivas
Iniciar mudanças comportamentais
Tratamento de traumas
Terapeuta mais instrutor



> Fase final da terapia
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Técnicas focadas em emoções (paciente é o Adulto 
Saudável)
Técnicas cognitivas (paciente faz diários)
Concentre-se na mudança comportamental (muitas tarefas 
de casa e experiências comportamentais)
Terapeuta é mais insistente

Terapia do Esquema, presente e fututo
Sessões 41-50, uma vez ao mês



Estrutura da Sessão
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Como se sente/Como tem se 
sentido?

Como se sente/Como tem se 
sentido?

Qual modo?Qual modo?

Adulto Saudável:
Compreensão cognitiva e tarefa 

de casa

Adulto Saudável:
Compreensão cognitiva e tarefa 

de casa

Validar as necessidades 
da Criança Vulnerável

Validar as necessidades 
da Criança Vulnerável

55

55

20-
30
20-
30
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Técnicas cognitivas ou focadas 
nas emoções 

Técnicas cognitivas ou focadas 
nas emoções 



Modelos de modo Cluster C

• TP Dependente
• TP Obsessivo-Compulsivo
• TP Evitativo



TP Dependente

DEPENDÊNCIA FUNCIONAL
(dependência funcional do esquema)

DEPENDÊNCIA EMOCIONAL 
(emaranhamento esquemático)



TP Dependente
PAIS
• DF: Autoritário; Negligência emocional: superproteção
• DE: Ameaça de abandono na juventude (perda dos pais)
• DE: Os pais tinham medo do abandono/dependente da criança

CRENÇAS: 
• Sou incompetente, desamparado e não sei o que quero/preciso. 

Outros são fortes e sempre competentes

SENTIMENTOS: 
• Ansiedade, tristeza e depressão

COMPORTAMENTO: 
• Apegado, busca de aprovação, busca de ajuda, ajuste extremo

NECESSIDADES : 
• Apego seguro com os outros (segurança, estabilidade, nutrição e 

aceitação)
• Autonomia, competência e senso de identidade
• Liberdade para expressar necessidades e emoções



CAPITULADOR
COMPLACENTE

CRIANÇA 
DEPENDETE

&
CRIANÇA 

ABANDONADA/
ABUSADA

PAIS PUNITIVOS
(Pune 

Autonomia)

ADULTO
SAUDÁVEL

TP DependenteCRIANÇA 
FELIZ



Jogo de adivinhação de modo
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Diferencie por:

• Ouça o que o paciente diz
• Ouça como ele diz isso.
• Ouça a sua própria reação emocional



TP Obsessivo-Compulsivo
TEMPERAMENTo: 
• ?,  inibição

PAIS: 
• Abuso emocional na infância, parentalidade fria e rígidas, altas 

exigências e responsabilidade muito cedo

CRENÇAS:
• Eu sou sempre responsável e competente, Outros são 

irresponsáveis e cometem erros

SENTIMENTOS: 
• Ansiedade, irritação, culpa, remorso, decepção

COMPORTAMENTOS: 
• Trabalho em excesso, perfeccionismo, controle, teimosia, rigidez

NECESSIDADES 
• Apego seguro com outros (nutrição e aceitação)
• Liberdade para expressar emoções e necessidades
• Espontaneidade e lazer



PERFECCIONISTA
SUPERCONTROLADOR

(negada/
não acessível)

CRIANÇA 
VULNERÁVEL

PAIS 
DEMANDANTES

ADULTO 
SAUDÁVEL

AUTO-
ENGRANDECEDOR

TP Obs-CompCRIANÇA 
FELIZ



TP Evitativo
TEMPERAMENTO 
• Timidez, inibição

PAIS: 
• Emocionalmente abusado/negligenciado ou abandonado na 

infância; superproteção

CRENÇAS:
• Eu sou vulnerável, inepto e inferior (baixa autoestima)
• Outros são críticos e humilhantes

SENTIMENTOS: 
• Ansiedade, vergonha, depressão, tristeza

COMPORTAMENTOS: 
• Evitando novas experiências sociais e emocionais

NECESSIDADES 
• Nutrição e aceitação
• Liberdade para expressar necessidades e emoções



EVITATIVO
& PROTETOR 
DESLIGADO

(& CAPITULADOR
COMPLACENTE)

CRIANÇA SÓ/
INFERIOR

&
CRIANÇA ABUSADA/

ABANDONADA

PAIS
PUNITIVOS

ADULTO 
SAUDÁVEL

TP EvitativoCRIANÇA 
FELIZ



Terapia para pacientes do cluster C

• Mesmas estratégias como para outras patologias
• Mais ênfase em contornar os modos de 

enfrentamento e aprender a validar necessidades 
específicas para o cluster C, por ex. Expressando 
sentimentos, necessidades
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Técnicas específicas para o cluster C
Modos de Enfrentamento
• Contaminar a cadeira com sentimentos/necessidades do modo 

criança (TP Evitativa, TPOC)

Modos Crianças
• Empurrando para auto expressão (O que eu quero/preciso 

agora?) (Todos)
• Empurrando para brincadeira: praticar piadas, assistir videos no 

youtube, videos de animações. Outros exemplos? (TPOC)
• Empurrando para a espontaneidade: rota diferente para o 

trabalho, comida diferente. Outros exemplos? (TPOC)
• Empurrando para expressar raiva

(TP Evitativo, TP Dependente)



Técnicas específicas para o cluster C-ctd

Modos Pais
• Pai demandante cognitivamente desafiador TPOC

Adulto Saudável
• Desafiando o Adulto Saudável: terapeuta desempenha os

modos pais e de enfrentamento Todos
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Empurrando para brincadeira (TPOC)

• Paciente aprendeu a apreciar o trabalho duro, mas não a 
gostar de brincadeira

• Brincadeira não vai ser bom no começo, mas :
O que você quer (Ex: Trabalho duro) nem sempre é o que você 
precisa (Ex: brincadeiras).
• Eles têm que adquirir um gosto pela brincadeira
• Adquirir um gosto significa praticar; Como uma criança 

aprende a apreciar o sabor dos vegetais?
-> demonstração

26



27

Adulto Saudável (AS): conseguir uma
imagem
1 Paciente precisa aprender a vizualizar o AS
2 Autorrevelação sobre seu próprio AS
3 Descrever diferentes aspectos do AS
4 Explique esses aspectos como possíveis 

entrada ao AS em situações gatilho
5 Exercício de imagens em que paciente 

visualiza o AS identificando diferentes 
aspectos

6 Tarefas de casa para praticar a visualização do 
AS



Não é sobre o prego!



Adulto Saudável: 3 passos
Na primeira fase, o terapeuta modelou o Adulto

Saudável
Nesta fase o paciente deve aprender

cognitivamente o que o Adulto Saudável faz

Então, o que o Adulto Saudável faz??
1 oferece compreensão
2 Se dirige especificamente aos modos pais e de 

enfrentamento
3 oferece direção, diretrizes comportamentais



1 Compreensão
Reconheça os sentimentos: 
‘Eu me sinto…(triste, ansioso etc)’
‘É ok sentir isso’
‘Eu entendo que estou (com medo, triste) porque 

esta é uma situação difícil. E isso desencadeia uma 
dor antiga’

Tom de voz é suave, quente, gentil

Use cadeiras, fotos, outros símbolos para que o 
paciente realmente tenha que dar voz ao Adulto
Saudável



2 Abordar os modos de enfrentamento e pais
Razões específicas porque o modo pai ou de enfrentamento 

não está certo:
Eu não sou inútil, estou bem como estou. Eu posso estar com 

dificuldades, mas posso ter orgulho de mim mesmo, de ir à 
terapia, de falar sobre meus sentimentos, mesmo que isso 
seja difícil para mim, etc.

Visualizações realistas e alternativas para o evento gatilho:
A outra pessoa também é responsável.
Se fosse o contrário, eu não pensaria mal sobre ele, então 

por que deveria ser diferente para ele??



3 Escolhas comportamentais

O que eu quero? Então, o que eu preciso 
fazer para conseguir isso e ao mesmo 
tempo ficar ligado aos outros?

O que eu preciso? Então, o que eu preciso 
fazer para validar essa necessidade e, ao 
mesmo tempo, ficar conectado aos outros?



Reforçando o Adulto Saudável –
cadeira transformacional



Adulto Saudável – cadeira transformacional
• Cadeira do AS: 
1 Cadeira do terapeuta, 
2 Separar cadeira para AS próximo à cadeira do paciente 
3 Cadeira do paciente, paciente aprendendo a conectar ao 

AS na mesma cadeira

• Papel do Terapeuta
1. Orientação – o terapeuta modela o AS
2. Coaching- terapeuta treina o paciente no papel de AS
3. Insistir – terapeuta desempenha o papel de modo 

disfuncional (sentando na cadeira do modo de 
enfrentamento, de pé ao lado da cadeira do modo 
parental)



Fortalecendo o AS – cadeira transformacional 
fase 3

• Introdução e lógica
• Paciente se conecta ao AS (visualização, lema da terapia)
• Terapeuta senta na cadeira do modo de enfrentamento e 

começa com mensagens típicas de enfrentamento
• Paciente deve desafiar o modo de enfrentamento
• Terapeuta treina se necessário
• Avaliação com compreensão cognitiva e tarefa de casa
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Demonstração


