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PREFÁCIO

Prefaciar uma obra como esta, que tem por particularidade ser composta por escri-
tos, os quais apoiam a formação de colegas psicólogos, mostra-se uma contribuição às 
trocas prazerosas ocorridas ao longo da minha história com a Psicologia. Um tecer co-
tidiano de ações realizado a muitas mãos para trazer à sociedade as possibilidades do 
foco no empoderamento dos profissionais de saúde de maneira a dar a estes visibilida-
de e protagonismo nos seus espaços de trabalho. 

Estas letras que aqui seguem não há como não serem eternizadas no formato de 
livro, pois acredito ser este – por si só – um espaço formativo centrado na aprendizagem 
individual muito pujante que se operacionaliza na permanência de laudas potentes in-
crustadas das palavras científicas numa linguagem acessível que se figuram num “para 
sempre”. Enquanto docente, professora, coordenadora de curso, mas, acima de tudo, 
psicóloga de formação e base, vejo este livro como um artefato singular que traz o ob-
jetivo de ampliar saberes, trocar experiências e proporcionar o otimizar da formação 
continuada. 

Os registros aqui compartilhados compõem o tecer de materiais complementares à 
prática cotidiana cuidadosamente construídos com vistas em contribuir no pensar am-
pliado dos colegas psicólogos. Agradeço assim ao convite da autora Edivana Almeida 
e a organizadora Kallila Barbosa, que trouxeram um grande aporte teórico a esta obra 
através de pesquisas e compilações de informações. Saibam que vocês foram fundantes 
para esta obra chegar ao mercado e fazer laço com os profissionais que dela desfruta-
rem a leitura. 

Dito isso, caro colega, está posto: temos aqui o acesso vitalício aos escritos compi-
lados do que temos atualmente de mais conciso e científico no âmbito da TCC. Certa-
mente esta obra contribuíra no seu aprimoramento profissional, o qual será alicerce nos 
aspectos contemporâneos presentes no seu dia a dia.

Boa leitura!
Ludmilla Fonseca

"A vida começa todos os dias."
Érico Veríssimo
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Esta obra foi desenvolvida para profissionais de saúde mental, principalmente psi-
cólogos e médicos psiquiatras e, também, para respectivos estudantes dessas áreas que 
desejam estabelecer uma base sólida no conhecimento dos transtornos mentais e nas 
habilidades da terapia cognitivo- comportamental (TCC). O objetivo é entregar um livro 
de fácil leitura, em uma abordagem psicoterapêutica rica, abrangente e complexa. 

Assim, descrevemos a natureza, as principais características, os sintomas, os sinais e 
os critérios diagnósticos dos transtornos mentais, bem como a natureza e o processo da 
TCC. Também, descrevemos os objetivos da TCC e as principais tarefas usadas na terapia 
para ajudar as pessoas a alcançarem esses objetivos. 

Para uma melhor compreensão dos muitos aspectos desta forma de psicoterapia, 
essa obra deve ser lida de capa a contracapa; no entanto, alguns leitores podem preferir 
mergulhar em partes do livro que são de particular interesse, condição que não com-
promete o desenvolvimento do conhecimento e habilidades nesta abordagem. Por isso, 
é um livro que foi desenvolvido para ser utilizado na rotina de trabalho profissional ou 
acadêmica, para estar na mesa do consultório, da faculdade, do curso de pós-graduação 
ou de outro ambiente de trabalho ou estudo, nunca guardado ou exposto na estante.

Desse modo, os terapeutas iniciantes ou estudantes da TCC terão, nesta obra, o apoio 
básico e necessário no seu dia a dia de estudo e/ou trabalho, porque, ao acessar um con-
teúdo detalhado em uma linguagem simples e exequível dos princípios teóricos e prá-
ticos da TCC, poderão desenvolver o conhecimento teórico e prático que os levem a se 
sentir cada vez mais confortáveis conduzindo essa abordagem psicológica. 

INTRODUÇÃO

EDIVANA ALMEIDA
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Os terapeutas experientes podem fazer uso desta obra para revisar os aspectos bási-
cos ou indicar para alunos ou terapeutas iniciantes sob sua supervisão. Portanto, o con-
teúdo pode ser usado no contexto de um relacionamento de supervisão de psicoterapia 
para garantir a aplicação adequada dos materiais de treinamento e feedback oportuno, 
que são vistos como fundamentais para o desenvolvimento de habilidades na TCC.

A obra está dividida em 12 capítulos. Esses capítulos foram organizados na seguinte 
forma: primeiro, são tratados os aspectos teóricos dos principais transtornos mentais 
encontrados na população brasileira; segundo, são oferecidas as intervenções por meio 
de estratégias, técnicas e ferramentas da TCC. As estratégias são procedimentos gerais 
que contêm técnicas. As técnicas são compreendidas, nesta obra, como procedimentos 
específicos que necessitam de um passo a passo. As ferramentas são materiais de apoio 
às estratégias e às técnicas. Por exemplo, um terapeuta pode usar a estratégia de rees-
truturação cognitiva; como técnica, a “descoberta guiada”, e, como ferramenta, um “qua-
dro de registro de pensamentos”.

Os dois primeiros capítulos (capítulos 1 e 2) abordam a avaliação inicial e a estrutu-
ração das sessões. O capítulo 3 refere-se aos princípios básicos da psicofarmacologia e 
sua combinação com a TCC. Do capítulo 4 ao capítulo 11, trataremos dos transtornos 
mentais. No capítulo 12, foram trazidos o detalhamento das estratégias, as técnicas e 
as ferramentas abordadas ao longo dos capítulos anteriores e que foram indicadas de 
modo sublinhado e em notas de rodapé que estariam neste capítulo. Note que apenas 
os procedimentos indicados se encontram neste capítulo para evitar repetições desne-
cessárias. 

A grande novidade é que disponibilizamos mais de 20 ferramentas no capítulo 12 
que podem ser acessadas através do QR CODE e, assim, possam ser impressas ou envia-
das por meios digitais ao seu paciente. Um recurso que otimiza o tempo na busca ou na 
elaboração dessas ferramentas ou, ainda, evita gastos extras na compra deste material 
nas redes sociais. 

Dessa forma, este livro foi constituído a partir de uma ampla e exaustiva revisão da 
literatura científica nacional e internacional na TCC, abrangendo autores renomados e 
com o apoio de centenas de estudos realizados em importantes centros de pesquisas 
do Brasil, Estados Unidos, Europa e países asiáticos, conforme pode ser consultado nas 
referências bibliográficas no final de cada capitulo, confirmando nossa percepção de 
que os principais fundamentos do modelo cognitivo alcançaram uma ampla base de 
sustentação empírica.



15

A terapia cognitivo-comportamental (TCC) é uma das terapias mais pesquisadas nos 
meios científicos de boa parte do mundo. É uma das que mais têm a comprovação da 
sua eficácia no tratamento dos mais diversos tipos de transtornos psicológicos a partir 
de estudos baseados em evidências. Estudos, cujos resultados são demonstrados em 
publicações nas revistas mais importantes das ciências da saúde, sendo de suma rele-
vância tanto para o trabalho clínico do terapeuta quanto para que o paciente possa veri-
ficar os resultados do trabalho da TCC em transtornos semelhantes ao seu.

De acordo com Beck et al.,1 a abordagem cognitiva comportamental é melhor vista 
como a aplicação do modelo cognitivo de um transtorno particular com o uso de uma 
variedade de técnicas. Para alcançar essa etapa no processo terapêutico, é fundamental 
a realização da avaliação inicial e da formulação de caso. Os dados da avaliação são co-
letados para obter um diagnóstico e desenvolver uma formulação de caso e, assim, ela-
borar o planejamento terapêutico com vistas ao atendimento das metas e aos objetivos 
propostos de modo colaborativo entre terapeuta e paciente. 

Para um detalhamento maior do processo avaliativo, este capítulo abrangerá os 
fundamentos básicos e os procedimentos da avaliação inicial, delineando as etapas 
deste processo para, assim, culminar na definição e nos benefícios da formulação de 
caso enquanto parte do processo avaliativo, um processo flexível e contínuo ao longo 
da terapia. Na sequência, nas considerações finais, abordaremos os principais desafios 
da avaliação inicial e da formulação de caso, e, por fim, será apresentado um exemplo 
prático sobre o assunto abordado.

EDIVANA ALMEIDA

A AVALIAÇÃO INICIAL E A FORMULAÇÃO 
DE CASO: ORIENTAÇÕES PARA TERAPIA 

COGNITIVO-COMPORTAMENTAL
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FUNDAMENTOS BÁSICOS DA AVALIAÇÃO INICIAL

A TCC explora as associações entre pensamentos, emoções e comportamento. Tra-
ta-se de uma abordagem estruturada, diretiva, de tempo delimitado e aplicada para 
tratar uma variedade de transtornos de saúde mental. O objetivo principal é aliviar o 
sofrimento, ajudando os pacientes a desenvolverem cognições e comportamentos mais 
adaptativos.1

A TCC é o método psicoterapêutico mais amplamente pesquisado e apoiado empi-
ricamente. A sua forte base de evidências é refletida em diretrizes clínicas, que a reco-
mendam como tratamento para os transtornos mais comuns em saúde mental. O trata-
mento é realizado de acordo com um conjunto de procedimentos, muitos dos quais são 
exclusivos dessa abordagem.1

A avaliação inicial do paciente é um dos procedimentos centrais da TCC e tem como 
parte essencial o processo de coleta de dados. Sem uma boa coleta de informações, não 
será possível entender o(s) problema(s) do paciente e, consequentemente, a colabora-
ção e a confiança no terapeuta podem ser comprometidas. Sendo assim, a coleta dos da-
dos é importante não apenas para identificar os problemas do paciente, mas também 
para ganhar a colaboração e a confiança do terapeuta por meio do estabelecimento de 
uma forte aliança terapêutica, condição fundamental para o processo de avaliação e de 
tratamento.2

As pesquisas3 em psicologia têm demonstrado a importância da relação entre o pa-
ciente e terapeuta. Muitas vezes, o paciente pode achar difícil estabelecer uma relação 
terapêutica, no entanto o terapeuta precisa desenvolver habilidades para estabelecer 
uma conexão amistosa e colaborativa com o paciente. Sem essa conexão, o paciente pro-
vavelmente não ouviria o terapeuta, não seria colaborativo e deixaria de se beneficiar da 
terapia.

Outro aspecto relevante no processo avaliativo é educar o paciente acerca do modelo 
terapêutico da TCC enquanto constrói uma aliança terapêutica e avalia a motivação do 
paciente para a mudança. Para além disso, assim como na avaliação psicológica conven-
cional, a avaliação na TCC também visa diagnosticar ou elaborar hipóteses diagnósticas 
fundamentadas nos dados apresentados, discutir com o paciente os objetivos do trata-
mento, planejar o tratamento e tentar promover as mudanças positivas no paciente a 
partir das primeiras sessões.1,2 

Note que a avaliação na TCC é um processo detalhado, multifacetado e fiel ao princí-
pio do empirismo colaborativo, que precisa ser um processo de descoberta e construção 
em conjunto, melhor em dupla, terapeuta e paciente.3
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Neste processo, outro ponto a ser considerado é a comunicação, que é um elemento-
-chave na avaliação e representa o vínculo entre o referencial teórico da TCC e a perspecti-
va do paciente. Sendo assim, o uso adequado das habilidades de comunicação empática 
e em profundidade, por meio do questionamento socrático*, permite ao terapeuta obter 
mais informações sobre o problema apresentado, aumenta a confiabilidade das infor-
mações coletadas, sinaliza o interesse pelas opiniões e experiências do paciente, estimu-
la a participação e a colaboração do paciente e, por fim, torna a consulta mais efetiva.4

O estilo de comunicação (comportamentos verbais e não verbais) pode ser visto como 
uma espécie de cartão de visita do terapeuta, provavelmente um dos critérios mais fortes 
pelos quais os pacientes julgam a atitude do terapeuta em ouvir e entender seus pro-
blemas e testar a capacidade do terapeuta de fornecer ajuda e apoio. Portanto, as habi-
lidades de comunicação também são ferramentas importantes no processo avaliativo e 
ajudam os pacientes a entenderem melhor seu(s) problema(s) e a lidarem com eles.4

Diante do exposto, considera-se que o terapeuta especialista em TCC deve aprender 
e desenvolver habilidades no processo avaliativo voltadas para a comunicação empática 
e efetiva com seu paciente para a coleta de dados, assim como educar o paciente quanto 
ao método terapêutico e sobre fortalecimento da aliança terapêutica por meio de um 
empirismo colaborativo que visem o alcance dos objetivos da avaliação inicial.

PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO INICIAL

Os objetivos principais da avaliação inicial na TCC são obter uma compreensão de-
talhada e compartilhada dos problemas apresentados pelo paciente e desenvolver um 
plano de tratamento individualizado, usando uma abordagem planejada, estruturada 
e sistemática, que é crucial para a formulação ou a conceituação dos problemas do pa-
ciente.2,3

Ressalta-se que um dos objetivos da avaliação da TCC, para além dos citados, é ela-
borar uma formulação de caso que seja considerada satisfatória tanto pelo paciente 
quanto pelo terapeuta, e que servirá aos propósitos descritos acima. Considere que não 
é um processo que se encerra em si mesmo ao coletar os dados necessários acerca do 
paciente, mas, sim, um processo ativo, flexível e contínuo de construir e testar hipóteses 
repetidamente.2,3

Nesta perspectiva, a aprendizagem dos procedimentos do processo avaliativo é fun-
damental para a formulação de caso. Por isso, nesta etapa deste capítulo, vamos nos 
deter nos procedimentos e mais adiante aprofundaremos no assunto acerca da formu-
lação de caso.2
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A seguir é descrito em detalhes o passo a passo dos procedimentos da avaliação ini-
cial. Estes procedimentos envolvem nove etapas que devem abranger as sessões avalia-
tivas iniciais da TCC:1,2,5

1. Construção de relacionamento terapêutico.

2. Entrevista inicial e avaliação.

3. Definição de problemas.

4. Definição de metas de terapia.

5. Determinação da adequação e na prontidão do paciente.

6. Psicoeducação no método terapêutico da TCC.

7. Psicoeducação sobre o transtorno psicológico (ou os sinais e sintomas).

8. Tarefa de casa.

9. Resumo da sessão e feedback do paciente.

PASSO 1: CONSTRUÇÃO DE RELACIONAMENTO TERAPÊUTICO 

Uma das características centrais da relação terapêutica na perspectiva da TCC é que 
o terapeuta confie na interpretação do paciente, que confie no significado atribuído aos 
seus pensamentos, comportamentos e experiências. Uma aliança terapêutica forte, ho-
nesta e de apoio ao paciente é um requisito crucial (embora não suficiente) para um 
resultado terapêutico positivo.1,2,5

Neste ponto de vista, essa confiança na interpretação do paciente favorece os se-
guintes aspectos no relacionamento terapêutico:1,2,5

 • Permite que o paciente assuma igualmente a responsabilidade de abordar seus 
problemas.

 • Facilita a comunicação e o feedback.

 • Capacita o paciente a agir como especialista em sua própria experiência.

 • Aumenta as chances de que o paciente sinta que:

 • Seus problemas apresentados são compreendidos de modo empático.

 • Ele(a) é respeitado(a) em seu ponto de vista e sentimentos.

 • O terapeuta é receptivo, acolhedor e se preocupa genuinamente com seu 
bem-estar.

Embora possa parecer natural para a maioria dos terapeutas alcançar esse tipo de 
aliança com seus pacientes, algumas pesquisas2 sugerem que este pode ser um processo 


