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P R E F Á C I O 

 
Este manual contém uma descrição do módulo de remediação cognitiva para anorexia 

nervosa. 

Esta intervenção foi testada em pacientes internados com anorexia nervosa com um longo 

histórico da doença. Os terapeutas envolvidos na realização da intervenção no estudo-piloto 

receberam supervisão semanal de um Psicólogo Clínico Consultor. 

Esta intervenção pode ser utilizada como um programa de pré-tratamento para pacientes 

recém-admitidos para internação ou como complemento a outros tratamentos num contexto 

ambulatorial. 

Se você deseja fazer uso deste manual, por favor entre em contato com os autores. A 

opinião de vocês é importante. 

Todos os autores são do Instituto de psiquiatria do King's College de Londres, no Reino 
Unido. 

 
DR. K. TCHANTURIA 

Em nome dos autores 

Kate.Tchanturia@kcl.ac.uk  

Psicóloga Clínica Consultora PO59, 

Seção de Transtornos Alimentares 

Instituto de Psiquiatria, KCL 

16 de Crespigny Park 

Denmark Hill, Londres 

SE5 8AF Reino Unido 

  Telefone: 0044 (0) 207 848 0134 

Fax: 0044 (0) 207 8480182 

mailto:Kate.Tchanturia@kcl.ac.uk
mailto:Kate.Tchanturia@kcl.ac.uk
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C A P Í T U L O 

1 
Introdução 

 
Uma jornada de mil milhas deve começar com um único passo Lao Teu 

 
 
 

Bem-vindo! 

O objetivo deste manual é fornecer às pessoas que trabalham com pacientes com anorexia 

nervosa um módulo abrangente para ajudar a melhorar a flexibilidade mental, bem como 

estratégias de pensamento destes pacientes. 

Até recentemente, os cientistas acreditavam que o cérebro adulto era incapaz de mudar; 
no entanto, achados atuais da neurociências e da psicologia clínica e experimental 
desafiam essa noção. 

O cérebro, o pensamento e o estilo de processamento da informação são suscetíveis a 

mudanças no curso da vida, e o propósito deste módulo é introduzir uma "academia do 

cérebro" como um ponto de partida para o trabalho psicológico com casos severos de 

anorexia nervosa. 

Muitas vezes, os médicos enfrentam desafios ao tratar pacientes com um longo histórico 

de anorexia nervosa porque diversas intervenções psicológicas já foram experimentadas 

com os pacientes e eles parecem se tornar "resistentes ao tratamento". 

Consequentemente, considerando esses pacientes, o tratamento precisa ser abordado de 

forma diferente. Em vez de começar visando os sintomas alimentares de pacientes 

gravemente doentes, podemos iniciar priorizando os processos de pensamento, usando 

exercícios cognitivos aplicados de forma motivacional. Desta forma, podemos ter certeza 

de que os pacientes estão se envolvendo no tratamento e de que eles são capazes de 

participar de um ambiente terapêutico. 

Este manual é a nossa contribuição para ajudar os profissionais do campo do transtorno 

alimentar a utilizarem achados neurocientíficos recentes em sua prática clínica – ou seja, 

tentamos traduzir nosso trabalho de pesquisa baseado em evidências para a prática clínica. 

O manual inclui material prático, englobando as razões para o uso da terapia de 

remediação no tratamento da anorexia nervosa, roteiros para a introdução da terapia de 

remediação cognitiva aos pacientes, planejamento das sessões, exercícios (incluindo 

recomendações úteis na Web), exemplos de casos, uma seção de perguntas frequentes 

(compiladas a partir de questões levantadas em sessões de supervisão, de workshops 

realizados em conferências internacionais e de diferentes serviços especializados em 

transtornos alimentares), informações em relação à supervisão para terapeutas e ideias 

para se trabalhar em grupo com terapia de remediação cognitiva. Há também descrições 
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de uma avaliação qualitativa da terapia de remediação cognitiva, feitas por terapeutas, e 

uma avaliação global da nossa primeira tentativa de tornar a terapia de remediação 

cognitiva uma ferramenta útil para pacientes com anorexia crônica grave. 

 
Nós esperamos que você encontre nesta abordagem uma maneira oportuna de explorar 

com seu paciente: como eles pensam; que estratégias eles usam para resolver tarefas 

simples; e como as estratégias exploradas no laboratório podem ser traduzidas para a 'vida 

real'. Os exercícios também fornecem uma oportunidade para se engajar em mais trabalho 

psicológico, bem como viabilizar pequenas mudanças nas rotinas diárias, que possam ser 

a base para mudanças maiores em comportamentos problemáticos relacionados à 

alimentação, forma do corpo, peso e relações pessoais difíceis. 

Este lema descreve muito bem o que este módulo pretende abordar: 

 
Eu acho que vai ser difícil resolver o meu problema através do pensamento, porque eu acho que o problema 

é o meu modo de pensar. 

 

 
Esperamos que este manual sirva como uma ferramenta para que auxilie seu paciente a 

começar a mudar a forma de pensar sobre seus próprios pensamentos. Simplicidade, 

especificidade do material e uma abordagem com um estilo motivacional são os 

ingredientes ativos da terapia de remediação cognitiva. Nossa experiência de iniciar o 

tratamento com a terapia de remediação cognitiva em pacientes internados, indica que este 

é um formato mais aceitável para o engajamento e início do tratamento psicológico com os 

pacientes.  

 
Boa sorte nesta jornada. 

 
 

Onde tudo começou? 

Os exercícios cognitivos nos ambientes clínicos foram aplicados pela primeira vez em 

pacientes com lesão cerebral durante a Segunda Guerra Mundial. A. Luria, um eminente 

neuropsicólogo russo, realizou um trabalho pioneiro nesta área. Observou-se que usando 

exercícios cognitivos, as pessoas que sofreram perda de função por causa da lesão cerebral 

poderiam recuperar a função. 

Até recentemente o aprimoramento cognitivo foi usado somente em pacientes com lesão 

cerebral, mas gradualmente foi adaptado com sucesso a outros pacientes.  Por exemplo, 

muitos dos exercícios de TRC neste módulo são baseados em tarefas do módulo de 

mudança cognitiva [cognitive shift] de um programa pioneiro de TRC para pessoas com um 

diagnóstico de esquizofrenia, desenvolvidas por Ann Delahunty e colegas (Delahunty et al, 

1993, 2001). Um trabalho adicional de TRC para esquizofrenia foi desenvolvido por Wykes 

e por Reeder (2005) e por Medalia e por Choi (2009). A Terapia de Remediação Cognitiva 

tem sido útil em outras condições de saúde mental, por exemplo Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDAH) e dificuldades de aprendizagem (Stevenson et al., 2002), 

transtornos obsessivo-compulsivos (Buhlmann et al., 2006) e pacientes com lesão cerebral 

(Goldberg, 2001).  Também foi aplicado com sucesso na psicologia educacional (por 

exemplo, Feuerstein, 1980), ambientes de negócios (por exemplo, www.themindgym.com) 

e em problemas relacionados com a velhice (Goldberg, 2005). Pesquisadores e clínicos 

descobriram que incentivar os pacientes a  treinar habilidades e aprender novas estratégias 
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pode influenciar a qualidade de vida, melhorar a funcionalidade [functioning] e a 

autoconfiança. Revisões sistemáticas da literatura sobre esquizofrenia claramente mostram 

que os pacientes que passaram por essa intervenção tiveram melhoras no desempenho 

cognitivo, nos sintomas clínicos e na funcionalidade [functioning] geral (e. g., McGurk et al 

2007; Wykes & Huddy 2009). 

 
 

Como os exercícios mentais alteram o cérebro? 

Nós somos seres muito dependentes do hábito e a maior parte do nosso dia é gasto 

fazendo coisas que fizemos no dia anterior: levantar-se na mesma hora, tomar o mesmo 

café da manhã, fazer o mesmo caminho para o trabalho ou escola, e assim por diante. Por 

causa dessas rotinas, na maior parte do tempo o nosso cérebro tende a operar de forma 

automática, respondendo ao meio de maneiras que não exigem muito pensamento 

explícito. No entanto, nossos cérebros têm a capacidade de assimilar novas informações 

para que possamos aprender coisas novas e usar esta aprendizagem para agir no ambiente 

de diferentes maneiras. Quando estamos conscientes do que estamos fazendo, podemos 

nos engajar com o ambiente e corresponder a ele em vez de simplesmente reagir de forma 

passiva. Temos a capacidade de pensar sobre nossas ações e mudá-las. 

Os pesquisadores sabem hoje que o cérebro é um órgão mais plástico do que se pensava 

antes, e por causa desta plasticidade é capaz de reorganização (e. g., Doidge, 2007). A 

plasticidade se refere à capacidade do cérebro de se reparar tanto no nível neuronal como 

no cognitivo, em resposta às demandas do meio. Isso significa que existe uma possível 

relação entre um novo crescimento no cérebro, uma estimulação estruturada do meio e a 

recuperação de funções perdidas. Para este fim, nosso cérebro é moldado pelo modo como 

o usamos, e o exercício de habilidades específicas leva ao aumento da ativação e até 

mesmo ao aumento do tamanho das áreas relevantes do cérebro. Os músicos, por exemplo, 

têm um giro de Heschl ampliado e mais ativo, que é uma área responsável pelo 

processamento auditivo (Schneider et al., 2002) e taxistas têm um hipocampo maior e mais 

ativo, uma área associada à memória (Maguire et al., 2000). Além disso, tais benefícios 

podem ser observados em pessoas acometidas por declínio cognitivo relacionado à idade 

(Goldberg, 2005) e por déficits cognitivos relacionados a doenças específicas (Wexler et al., 

2000). 

 
 

O objetivo da terapia de remediação cognitiva 

Um objetivo fundamental da Terapia de Remediação Cognitiva é exercitar conexões no 

cérebro, com o objetivo de que suas funções sejam melhoradas. Isto se baseia na ideia de 

que as redes neurais no cérebro serão ativadas depois da prática de exercícios cognitivos, 

envolvendo suas partes menos usadas. Wexler e seus colaboradores descobriram que 

pacientes com psicose que apresentam funcionamento deficitário da memória de trabalho 

[working memory] e das habilidades de planejamento e flexibilidade mostraram maior 

ativação dessas áreas do cérebro após receberem TRC (Bell e Bryson, 2001; Bell et al., 

2001; Wexler et al., 2000). Este achado sugeriu que a prática melhoraria o desempenho e 

aumentaria a confiança no uso da habilidade. Revisões, até o momento, de todos os 

estudos realizados usando a TRC em pacientes com esquizofrenia atestam sua eficácia 

como tratamento e seu papel na melhora da funcionalidade dos pacientes (McGurk et al, 
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2007; Wykes e Huddy, 2009). Um segundo objetivo é incentivar os pacientes a refletirem 

sobre os exercícios como uma forma de conscientizá-los sobre os estilos de pensamento. 

Isso pode ser feito conscientemente por meio do aprendizado de novas estratégias, que 

podem ser reutilizadas e praticadas, tornando-se generalizadas no comportamento. 

Consequentemente, a TRC visa usar a prática, a reflexão e a descoberta guiada para 

aperfeiçoar o estilo de pensamento. 

Um outro objetivo da terapia de remediação cognitiva é orientado por evidências de 

pesquisa que mostram que a motivação para a mudança e a confiança que você pode 

aprender ao longo da vida, e a capacidade de se aproveitar de seus erros pode possibilitar 

que se alcancem os objetivos desejados em todos os aspectos da vida. Carol Dweck (2006) 

e seus colegas realizaram vários estudos que mostram que há duas mentalidades, uma 

‘fixa’ (quando a pessoa acredita que seus talentos e habilidades são inalteráveis – ou 

você os tem ou não) e outra ‘crescente’ [‘growth’] (quando a pessoa acredita que seus 

talentos podem ser desenvolvidos). A importante lição que se pode tirar dos estudos de 

Dweck é que as pessoas devem ser reconhecidas por suas tentativas – pelo seu esforço, 

e não por sua habilidade. Essa ideia pode ser usada com sucesso como um tema 

abrangente da TRC na condução de exercícios cognitivos, refletindo sobre eles e 

implementando-os na vida cotidiana. 

 

 
A terapia de remediação cognitiva é uma intervenção que... 

 
• consiste de exercícios mentais que visam melhorar as estratégias cognitivas, 

habilidades de pensamento e processamento de informações através da prática 

• promove a reflexão sobre estilos de pensamento 

• incentiva pensar sobre o pensar 

• ajuda a explorar novas estratégias de pensamento na vida cotidiana 

 
 
 

Estilos de pensamento associados à anorexia nervosa 

Muitos fatores causam e contribuem para que a anorexia nervosa continue a existir. Há 

evidências que sugerem que entre eles se incluem fatores genéticos, biológicos e de 

desenvolvimento (Jacobi et al, 2004). Além disso, linhas convergentes de pesquisa 

propõem que certos traços de personalidade contribuem para a persistência da doença 

(Schmidt e Treasure, 2006). Tais traços estão relacionados ao transtorno obsessivo-

compulsivo de personalidade (TOC) que está associado às más consequências da doença 

(Crane et al, 2007). Em pessoas com anorexia nervosa, essas consequências são: ver 

as coisas em detalhes (Lopez et al., 2008a, 2008b; Southgate et al., 2005) ser rígido 

(Roberts et al., 2007; 2010; Tchanturia et al., 2004) e regrado (Southgate et al, 2009). 

Evidências mostram que essas características persistem mesmo após o ganho de peso 

(Green et al., 1996; Kingston et al., 1996; Szmukler et al., 1992; Tchanturia et al., 2004). 

As pessoas têm maneiras diferentes de pensar. Algumas pessoas acham muito fácil 

acomodar novas informações e alternar entre diferentes ideias e conceitos, e assim acham 

fácil alternar entre os estímulos de seu ambiente. Essas pessoas geralmente são boas em 

realizar várias tarefas ao mesmo tempo [multi-tasking]. Outras pessoas preferem se 

concentrar em uma coisa de cada vez, preferindo não serem interrompidos até terminarem 
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uma tarefa. Essas pessoas também tendem a fazer as coisas meticulosamente: as 

pessoas com anorexia nervosa tendem a se incluir nesta categoria. Tais estilos de 

pensamento podem ser observados clinicamente não apenas no controle de peso, mas 

em outras áreas da vida dos pacientes. Isso pode se apresentar como uma incapacidade 

de deixar algo apenas ‘bom o suficiente’ ou um caso em que verificar a perfeição torna-se 

um obstáculo, em vez de uma ajuda. A capacidade de ser muito focado e flexível quando 

necessário é altamente importante; ser capaz de ver os detalhes e a "visão global" tem 

seus próprios méritos, dependendo do que é exigido da situação. No entanto, quando o 

estilo de uma pessoa se torna extremo e predomina sobre outros estilos de pensamento, 

pode não ser tão útil. Por exemplo, quando o foco exacerbado inviabiliza a percepção de 

outras possibilidades ou quando a atenção extrema a detalhes impede a percepção do 

todo [bigger picture]. Nesses cenários, poderia ser muito útil tornar-se consciente de outras 

estratégias preferíveis e ter um repertório mais amplo de que se possa servir para pensar 

sobre as coisas. 

 
 

 

Pensamento flexível – o que aprendemos com 

a pesquisa 

   A “flexibilidade” [set shifting] foi descrita como a capacidade de transitar entre várias 

tarefas, operações ou conjuntos mentais (Miyake et al., 2000, Lezak et al 2004). 

Problemas de flexibilidade podem resultar em inflexibilidade cognitiva, por exemplo, em 

abordagens concretas e rígidas na resolução de problemas, em comportamentos 

condicionados pelo estímulo [stimulus-bound behaviour], ou na inflexibilidade da resposta 

(por exemplo, comportamentos obstinados ou estereotipados). Há fortes evidências, 

provenientes de pesquisas neuropsicológicas de laboratório, de que pacientes com 

anorexia nervosa exibem um traço de inflexibilidade cognitiva ou flexibilidade deficitária 

(Tchanturia et al 2004 a,b; Tchanturia et al., 2005; Roberts e teml 2007; Roberts et al, 

2010, TENCONI et al 2010). Essas dificuldades amplas de alternância são evidentes em 

indivíduos com anorexia nervosa, tanto durante a fase aguda da doença quanto após a 

restauração do peso (Tchanturia et al., 2002, 2004). A noção de que a flexibilidade seria 

provavelmente uma dificuldade em pacientes com anorexia nervosa tem validade 

aparente, já que os pacientes têm sido consistentemente descritos clinicamente como 

tendo estilos de pensamento persistentes, rígidos, conformados e obsessivos (Casper et 

al., 1992; Vitousek e manke, 1994; Davies et al, 2009). 

A flexibilidade implica mudar as respostas de acordo com as contingências ambientais. 

Um exemplo pode ser a mudança de rotinas para atender às demandas da família, amigos 

ou trabalho, e. g., a multitarefa necessária para cozinhar uma refeição e cuidar das crianças. 

Neste caso, ambos os ' sets ' precisam ser mantidos em paralelo, e as respostas devem 

mudar constantemente entre eles. Então, pensar de uma forma flexível, como este, pode 

ser bastante difícil se você preferir se ater a uma tarefa de cada vez e considerá-la 

meticulosamente. Outro exemplo seria se os planos fossem alterados no último minuto e 

um plano alternativo tivesse de ser implementado. Se você é alguém que prefere se aferrar 

a regras e rotinas duras e rápidas, essa pode ser uma proposta incômoda. 

Este módulo inclui as ideias que foram elaboradas para abordar estilos cognitivos rígidos 

nesse grupo de pacientes. Os exercícios foram concebidos para incentivar a flexibilidade 
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entre diferentes estímulos e incluem ilusões, tarefas de mudança do foco da atenção, 

tarefas de palavras embutidas, tarefas de estimativa, jogos de cartas, e tarefas ecológicas 

projetadas para se pensar sobre ser flexível na vida cotidiana. 

 
 
 

 

É útil pensar de forma flexível 

Como descrito anteriormente, somos todas criaturas guiadas pelo hábito, em certa 

medida. Hábitos, rotinas, regras e fazer as coisas sempre de uma forma particular ou em 

certa ordem, em determinado momento, e manter as coisas em um determinado lugar em 

sua casa ou no trabalho pode ser tremendamente útil. Hábitos e rotinas nos permitem 

trabalhar mentalmente no piloto automático. Isso torna a vida gerenciável e previsível, 

reduz o tempo e energia mental gasto em busca de coisas, ou decidindo sobre as opções, 

e pode reduzir a ansiedade, a incerteza ou o caos. 

No entanto, as pessoas com um estilo de pensamento menos flexível são geralmente 

mais dependentes de hábitos do que outros e pode haver desvantagens. Regras ou hábitos 

rígidos podem ficar no caminho de novas oportunidades e experiências: eles podem 

monopolizar o tempo que poderia ser gasto em outras coisas úteis; eles podem isolar as 

pessoas e trancá-las em um tédio eterno, diminuindo seus horizontes; eles podem fazer 

relacionamentos se tornarem banais; e quando os hábitos ou rotinas são interrompidos (por 

exemplo, através de doença, lesão, perda, etc.) o indivíduo pode terminar muito 

consternado. Imagine por exemplo uma criança treinada em uma rotina de dormir muito 

particularmente rígida, em que ela acaba sempre tendo que abraçar um urso de pelúcia 

muito particular para dormir. Mas se de repente perdem esse ursinho, é um pandemônio. 

Pode ser que haja a necessidade de se adaptar e fazer uso de diferentes habilidades, ou 

trabalhar em conjunto com aqueles que têm outras habilidades, a fim de se adaptar mais 

confortavelmente ao ambiente e às outras pessoas com que se vive. 

 

 
Pensamento global - o que nós aprendemos com a 

pesquisa 

Há evidências robustas de que as pessoas com anorexia nervosa exibem um estilo de 

processamento de informações excessivamente detalhado, negligenciando o pensamento 
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holístico (Lopez et al., 2008a, 2008b; 2010 de TENCONI, Wentz 2009). Também se tem 

notado que as pessoas com anorexia nervosa se saem melhor do que grupos de 

comparação com transtornos não alimentares em tarefas que envolvem processamento 

particionado de informação (Gillberg et al., 1996; Lopez et al., 2006, 2008, Southgate et al 

2007). Ser bom em focar em detalhes pode ser considerada uma força e há empregos que 

exigem particularmente esta habilidade, por exemplo, a revisão de um documento. 

Entretanto, geralmente, a maioria de trabalhos exige que a pessoa seja capaz de pensar 

tanto detalhadamente quanto de forma global. Por exemplo, uma secretária precisará 

prestar atenção ao detalhe dos documentos digitados, mas também precisará pensar em 

priorizar a carga de trabalho; uma enfermeira precisa ter certeza de que está concentrada 

na aplicação do medicamento certo e documentando observações precisas sobre o 

paciente, mas também precisa estar atenta às necessidades de todos os seus pacientes e 

ciente do cronograma diário. Assim, se há um viés para uma forma detalhada de pensar e 

as pessoas têm uma tendência extrema para se priorizarem as informações locais em 

detrimento das globais, isso pode se tornar um problema. Este estilo de processamento de 

informações significa que é difícil ver "nas árvores a floresta". Na anorexia nervosa, os 

pacientes ficam muito preocupados com detalhes, ordem e simetria e, em relação aos 

alimentos, este estilo de pensamento implica uma preocupação com detalhes como teor 

de calorias e teor de gordura em detrimento do valor nutricional global que contribui para 

uma dieta equilibrada. 

Incluídas no manual estão algumas ideias que ajudarão a identificar o estilo de extrema 

atenção aos detalhes e permitir a prática do pensamento holístico. Por exemplo, para 

descrever uma imagem complexa para outra pessoa desenhar, as pessoas com anorexia 

nervosa tendem a executar essa tarefa identificando os detalhes primeiro (como descrever 

as linhas individuais de uma forma) em vez de reconhecer as características globais. Esta 

é uma estratégia organizacional pobre, o que torna difícil para a pessoa que desenha 

produzir uma representação exata da figura. Também torna difícil para o paciente recordar 

a figura, uma vez que a informação que eles armazenaram é fragmentada e, portanto, não 

se prova cognitivamente econômico do ponto de vista da memória. 

Um exemplo deste tipo detalhado de pensamento na vida quotidiana poderia ser o ato 

de fornecer os sentidos de um mapa a alguém, ao telefone. Se você se detém em cada 

detalhe, como todos os pontos de referência por onde você passa e todas as lojas que 

estão no trajeto, não somente o receptor começará a se sentir confuso, mas será 

igualmente fácil perder de vista o objetivo geral do que você está tentando fazer. Há 

exercícios no manual que visam o pensamento global, como a tarefa das imagens 

complexas (como descrito acima), em que se descrevem as direções usando mapas, 

resumindo cartas, usando estrutura de tópicos e títulos (particularmente relevantes para os 

pacientes, por exemplo, o folheto informativo sobre o programa de tratamento, distúrbios 

alimentares ou a sua carta de avaliação), o exercício de descrever instruções 

pormenorizadas num formato resumido (por exemplo, como plantar um girassol), transmitir 

informações num formato resumido a outras pessoas (útil ao enviar uma breve mensagem 

de texto) e pensar sobre a priorização de evento, colocando-a em prática (eventos 

hipotéticos ou pessoalmente relevantes na vida do paciente). O objetivo destas tarefas é 

incentivar o pensamento em termos da visão global, em vez de enfocar os detalhes. 
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É bom ver o bosque e as árvores 

Uma pessoa com um estilo de pensamento detalhado pode ser vista como alguém que, 

em sua vida diária, vê as coisas de seu entorno como uma câmera que está configurada em 

zoom em vez de widescreen, vendo o mundo como se fosse um desenho técnico ao invés 

de uma pintura impressionista. Pode não ser apenas a percepção visual que atua desta 

forma, mas os outros quatro sentidos também: toque, gosto, cheiro e som. 

Se nos concentrarmos muito em detalhes (visão microscópica), perderemos o contexto 

mais amplo (visão telescópica) e não importa quão importantes sejam os detalhes, temos 

que nos lembrar da visão global. Manter a visão global em mente é importante para que 

todos os passos menores sigam a direção certa. Às vezes é difícil manter um bom equilíbrio 

entre as partes micro e macro de nossos comportamentos. No entanto, recuar e refletir é 

sempre uma boa ideia. Pode ser muito útil para a recuperação que os pacientes pensem 

sobre a visão global de suas vidas e se afastem dos detalhes referentes a calorias e à 

imagem ou forma do corpo. 

Ao longo deste manual há exercícios que incentivam técnicas simples de "ver a floresta 

nas árvores" e quando necessário apreciar os pontos fortes e fracos da extrema atenção 

aos detalhes. 

 
 
 

 
A terapia de remediação cognitiva tem como objeto o 

processo de pensamento, não o conteúdo 

Muitos tratamentos psicológicos dependem fundamentalmente de que as funções 

cognitivas estejam intactas (por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, a terapia 

analítica cognitiva, a terapia de Gestalt). A rigidez cognitiva e o pensamento focado em 

detalhes provavelmente terão um impacto negativo significativo em todo o engajamento 

terapêutico e na utilidade desses tratamentos. Para este fim, a terapia de remediação 

cognitiva pode ser uma primeira etapa útil para o tratamento de pacientes com anorexia 

nervosa, porque visa as funções que subjazem ao conteúdo, em vez de depender de que 

estejam intactas para que a intervenção tenha efeito. 

Além disso, um dos problemas com o tratamento de pessoas com anorexia nervosa é 

que eles têm altas taxas de abandono do tratamento - pode haver uma variedade de razões 

para isso. Uma delas pode ser a dificuldade de discutir sentimentos e emoções quando os 

pacientes estão tão doentes. A terapia de remediação cognitiva não se destina ao conteúdo 

emocional e, portanto, pode ser um tratamento mais atraente para os pacientes que estão 

muito doentes e que não estão prontos para começar a abordar estas questões. 
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Reflexão sobre o estilo de pensamento 

Além de dar aos indivíduos uma oportunidade de fortalecer as conexões cerebrais 

através do exercício, a terapia de remediação cognitiva incentiva a reflexão sobre o estilo 

de pensamento. Em particular, pode-se pedir que os pacientes reflitam sobre: 

1. Pontos fortes e fracos das estratégias de pensamento, e. g., no que se refere 

à tarefa da imagem complexa, o terapeuta poderia perguntar, 'o que você poderia mudar 

ao descrever uma outra imagem a alguém?’ 

2. Ansiedades desafiadoras relacionadas ao estilo de pensamento; por exemplo, 

‘Qual é a importância de fazer uma tarefa com lápis e papel como esta perfeitamente, o 

que há de errado com ‘bom o suficiente’?’ 

3. Construir confiança, através, por exemplo, da conclusão de tarefas. 

4. Reconhecimento e apreciação dos pontos fortes da pessoa. 

 
 

 
Testando novos comportamentos 

Este módulo enfatiza bastante a relevância das habilidades aprendidas no laboratório 

para a vida real. Isso é implementado não apenas incentivando os pacientes a refletir sobre 

estratégias e estilos de pensamento no final das sessões, mas também através da 

introdução de tarefas comportamentais para cumprir entre as sessões. Empreender estas 

pequenas tarefas comportamentais pode dar aos pacientes um senso de realização e 

ajudar a mentalizar e internalizar diferentes estilos cognitivos. 

A terapia de remediação cognitiva fornece um ambiente seguro, livre de julgamento e 

positivo para a aprendizagem, onde o paciente se sente capaz de cometer erros no ensaio 

e na prática, deixando-os livres para aprender e experimentar. 

 
 

A justificativa para o uso da terapia de remediação cognitiva em anorexia nervosa 

baseia-se nos seguintes critérios: 

 

• Não há um tratamento de primeira escolha baseado em evidências fortes para 

adultos com anorexia nervosa. O Instituto Nacional de Excelência Clínica 

apresentou em 2004 evidências resumidas de pesquisa sobre o tratamento de 

anorexia nervosa. Concluiu que, para as famílias dos pacientes novos, a terapia 

é a opção mais recomendada de tratamento, mas por causa dos estudos limitados 

e da ausência de resultados promissores relacionados à anorexia nervosa de 

adultos, nenhuma recomendação enfática do tratamento pôde ser feita (diretrizes 

de NICE, 2004). 

• Há pesquisas cujas evidências indicam que as pessoas com anorexia nervosa 

têm dificuldades para alternar estratégias cognitivas (e. g., Tchanturia et al., 2005; 

Roberts et al 2010). 

• Pessoas com anorexia nervosa tendem a focar extensivamente nos detalhes, em 

detrimento da visão global (o pensamento é mais fragmentado que integrado) (e. 
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g., revisão sistemática Lopez et al., 2008). 

• Uma grande proporção de casos de anorexia nervosa é resistente ao 

tratamento (Steinhausen, 2002,2009; Tesouro et al 2010; Trave e Fitzpatrick 

2009). 

• Pessoas com anorexia nervosa severa acham difícil se envolver em 

tratamento, ou falar de comida ou dor emocional. 

• A terapia de remediação cognitiva fornece um ambiente motivacional 

seguro, um espaço onde os pacientes podem pensar sobre o seu 

pensamento e que fornece uma oportunidade de iniciar pequenas 

mudanças. 

 

Evidências a favor da terapia de 

remediação cognitiva para o tratamento 

da anorexia nervosa 

Os autores realizaram um estudo piloto utilizando este módulo como intervenção. Este 

estudo piloto ocorreu na South London and Maudsley NHS Foundation Trust, na Unidade 

de Transtornos Alimentares. Trinta pacientes com diagnóstico de anorexia nervosa 

(baseados nos critérios diagnósticos do DSM-IV; American Psychiatric Association, 1994) 

faziam parte desta investigação piloto. As avaliações utilizadas neste estudo são 

referenciadas no final do manual.  

A evidência até o momento forneceu dados quantitativos e qualitativos, demonstrando: 

(1) uma baixa taxa de abandono desta intervenção (Tchanturia et al 2008), (2) o 

desempenho dos pacientes em tarefas cognitivas mudou significativamente, (Tchanturia et 

al 2008) (3) o autorrelato dos pacientes sobre as estratégias cognitivas melhoraram 

(Genders et al 2008) e (4) pacientes e terapeutas deram em geral um feedback positivo 

sobre este pacote (Davies e Tchanturia, 2005; Tchanturia et al., 2006, 2007; 2008; 

Tchanturia & Hambrook, 2009; Tchanturia & Lock, 2010; Whitney et al., 2008;). As 

evidências também demonstram benefícios a longo prazo da terapia de remediação 

(Genders et al, 2008) e também que ela é aceitável como um tratamento em grupo 

(Genders & Tchanturia, na imprensa). 

 
A terapia de remediação cognitiva também foi aplicada ao trabalho individual 
adolescente (por 

Cwojdzinska et al 2009; Lock et al em andamento). 

 
 

A terapia é a aprendizagem 

Forneça a seu paciente um ambiente [setting] terapêutico que seja dirigido pela 

autodescoberta guiada. Por isso, propõe-se que uma experiência de aprendizagem mais 

poderosa será alcançada por seus pacientes se eles descobrirem novos estilos de 

pensamento por eles mesmos, em vez de serem instruídos sobre estilos de pensamento 

adequados. Portanto, abstenha-se de fazer ligações entre as estratégias utilizadas nas 

tarefas e na vida cotidiana; será mais benéfico para o seu paciente fazer essas correlações 

por si mesmo. 
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Há situações (por exemplo, má saúde, envelhecimento, luto) em que precisamos 

reaprender alguns hábitos. 

Recordemos duas mensagens muito importantes: 

Nunca é tarde demais para aprender 

Para manter o seu cérebro apto e forte a mensagem é "usá-lo ou perdê-lo"! 

 
 

Resultados da aprendizagem 

Aqui estão alguns dos resultados que você deve ajudar o seu paciente a alcançar: 

Refletir sobre estratégias de pensamento (pensar sobre o pensamento) 

Reconhecer as forças do próprio pensamento  

Desafiar estilos de pensamento existentes 

Explorar novos estilos de pensamento  

Aperfeiçoar a flexibilidade do pensamento 

Melhoria na tomada de decisões e nas habilidades de planejamento 

Melhoria nas habilidades de pensamento integrado 

Construir uma ponte entre as habilidades de pensamento e as pequenas tarefas 

comportamentais 

Gerenciar traços de caráter e quebrar pequenos hábitos  

Preparar-se para as próximas etapas terapêuticas 

Construir confiança para se engajar em terapias futuras 

Geralmente, não andamos por aí pensando sobre como estamos pensando. Como uma 

pessoa em um país estrangeiro que continua repetindo as mesmas palavras, só que cada 

vez mais alto, e que ainda assim não é compreendida pelo nativo, tendemos a pensar da 

mesma maneira que ele, mesmo quando fazemos isso sem conseguir o que queremos. A 

solução é detectar e alterar as configurações padrão da mente. 

A terapia de remediação cognitiva pode ajudar nossos pacientes a fazerem isso, 

ajudando-os a pensar sobre o pensamento. 
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C A P Í T U L O 

2 
Descrição do 

módulo 
Este módulo pode ser usado em serviços de internação ou em pacientes externos. Como 

parte do tratamento de internação, pode ser usado como um primeiro estágio do tratamento 

para pacientes admitidos na internação. No contexto externo, pode ser utilizado como um 

tratamento complementar mais curto. Testes neuropsicológicos, autorrelatos e entrevistas 

clínicas curtas podem ser conduzidas antes da intervenção, após a intervenção e em um 

acompanhamento de 6 meses, de modo que se possam aferir os resultados. As avaliações 

utilizadas no estudo piloto estão listadas na seção de apêndices. No entanto, elas não são 

prescritivas. Por exemplo, colaboradores de outros países podem escolher as medidas 

com as quais estão mais familiarizados. 

O módulo inclui 10 sessões. O objetivo é fazer uma ou duas sessões por semana, no 

entanto, isso pode depender do paciente e, assim, o prazo pode variar. Espera-se que a 

intervenção seja bastante intensiva, a fim de que se colham os benefícios. Cada sessão 

deve durar aproximadamente 30 – 40 minutos. 

As sessões devem incluir a prática de habilidades, usando os exercícios para facilitar a 

discussão entre o terapeuta e o paciente sobre os estilos de pensamento. As sessões são 

conduzidas em um estilo motivacional. 

Abaixo está um exemplo de um plano de sessão. Você vai descobrir que os pacientes 

vão variar o número de tarefas que podem fazer em uma sessão - algumas pessoas 

conseguem fazer várias, enquanto outros só alguns. Como o objetivo não é apenas 

exercitar o cérebro por meio de uma prática repetitiva, mas também usar os exercícios 

como um trampolim para a reflexão, deve-se estabelecer uma média de 40 minutos para 

que esses objetivos sejam cumpridos. 

 
 

Um exemplo de plano de sessão 

1 × Descrição de imagem complexa  

2 × Tarefas de ilusão 
2 × Tarefas de Stroop 

1 × Tarefa de estimativa 

1 × Tarefa da pilha de cartas 

3 × Tarefa das ideias principais 
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Recursos 

Para cada sessão, serão necessários os seguintes materiais: fotocópias de exercícios 

relevantes, papel e canetas para desenho e escrita e cartas de baralho. 

Há uma série de sites úteis com ilusões:  

Por exemplo: 

http://www.brainden.com/Optical-Illusions.htm 

E para a tarefa de imagem complexa: 

http://www.primaryresources.co.uk/English/PInst.htm 

 

 

 

Tarefas comportamentais 

    Quando você sentir que seu paciente está pronto (geralmente depois da Sessão 6, mas 

este pode variar de paciente para paciente), introduza a ideia de fazer algumas pequenas 

mudanças comportamentais fora das sessões. Isso pode reforçar as estratégias que foram 

discutidas durante os exercícios. 

    Abaixo está uma lista de "mudanças de comportamento" que foram alcançadas pelos 

pacientes; no entanto, isto é apenas um guia, e é bom discutir com seus pacientes as ideias 

que eles têm. Algum tempo pode ser reservado em cada sessão para fazer isso. O 

feedback pode ser dado na sessão seguinte. 

 
Alterando rotinas em casa 

Ao fazer compras, escolha marcas diferentes, por exemplo, uma marca diferente de 

detergente, hidratante, cereal. 

Altere rotinas de limpeza (por exemplo, tome café da manhã antes de limpar a casa, limpe 

os cômodos em uma ordem diferente, etc.) 

Altere as rotinas da manhã, por exemplo, escove os dentes antes/depois do chuveiro – o 

mesmo para dormir  

Troque seu prato/caneca favorita 

Separe as roupas guardadas no seu guarda-roupa e leve itens que você nunca mais vai 

vestir para a loja de caridade local 

Em vez de guardar jornais antigos, revistas, etc., recorte suas seções favoritas e jogue o 

resto fora 

Deixe a casa desarrumada quando for trabalhar e arrume à noite; deixe também as roupas 

para lavar e passar 

Sente-se em lugares diferentes durante as refeições 

Acrescente um ingrediente extra à sua lista de compras (não alimentos a granel, mas 

alguma erva, tempero, alho, por exemplo) 

Mude de lugar algum pequeno item de mobiliário ou lâmpada em seu quarto 

Estime a quantidade de sabão em pó que deve usar em vez de usar um copo de medição 

 

 
Relaxando 

Ouça o álbum inteiro no seu MP3 player em vez de ouvir a lista de 'Favoritos'  

http://www.brainden.com/optical-illusions.htm
http://www.primaryresources.co.uk/english/pinst.htm
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Leia o jornal em uma ordem diferente da sua rotina habitual 

Folheie ou leia algumas partes de uma revista em vez de ler a revista inteira do começo ao 

fim 

Ouça uma estação de rádio diferente 

Experimente um jornal ou programa de TV diferente 

Compre algum item novo não relacionado a alimentação, como artigos de papelaria, flores, 

banhos de espuma, velas 

Use uma maquiagem diferente, ou menos maquiagem 

Penteie seu cabelo de um jeito diferente (use a risca do cabelo de outro lado, prenda o 

cabelo ou deixe-o solto, em tranças ou seque-o com o secador e o modele de algum 

outro jeito) 

Escreva uma carta para uma pessoa com quem você gostaria de falar, mesmo que você nunca 

a envie 

Vá para o cinema ou alguma galeria de arte 

Peça emprestado um CD ou livro da biblioteca 

Visite um parque público ou outras instalações recreativas 

Jogue um jogo de tabuleiro, como damas, xadrez, Banco Imobiliário  

Jogue um jogo de cartas 

Experimente desenhar/pintar usando sua mão não dominante 

 

Alterando rotinas no trabalho 

Altere suas rotinas para ir de casa ao trabalho/faculdade/hospital (por exemplo, use ônibus 

diferentes, percorra uma rota diferente) 

Se estiver trabalhando com texto no computador, use uma fonte diferente para o dia 

Ao ler um e-mail ou material de trabalho, alterne entre a verificação de erros gramaticais e 

erros de conteúdo 

Use um navegador de Internet diferente 

Escolha um tom de toque diferente para o seu telefone 

Altere a definição do relógio do seu telefone de 12 para 24  

Estime o tempo em vez de usar um relógio 
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Cartas de despedida 

Para marcar o fim das 10 sessões, podem ser trocadas cartas que foram escritas por você 

mesmo e pelo paciente. Elas podem ser úteis para: 

– Dizer adeus 

– Refletir e resumir o que foi aprendido, alcançado, etc. 

– Refletir sobre o que mais seria proveitoso fazer 

– Expressar de alguma forma as reações sobre sua participação na terapia 

– Esclarecer como a experiência pode ser mantida depois de completadas as 10 sessões 

– Fazer uma ponte entre o fim da terapia de remediação cognitiva e aquilo que o 

paciente irá fazer em seguida, por exemplo, uma terapia cognitivo-comportamental 

Na sessão 9 a ideia de cartas finais, particularmente sua relevância, pode ser discutida 

entre você e seu paciente. Peça ao seu paciente para escrever sobre: 

– O que foi útil no tratamento? 

– O que não foi útil? 

– Se, e como, a intervenção era aplicável à vida cotidiana 

– Se eles a recomendariam a outras pessoas 

– Como a intervenção poderia ser melhorada 

 
 

Avalie no decorrer das sessões 

Um exemplo de formulário de avaliação é fornecido no Apêndice A para ajudá-lo a 

manter um registro seu e das observações do seu paciente. Estes podem ajudá-lo a 

escrever a carta de despedida após a nona sessão. 

A página de instruções para cada tarefa contém perguntas que podem ter como foco o 

seu paciente, e que o incentiva a refletir sobre as tarefas. Considere que seu paciente pode 

passar a achar a avaliação mais fácil no decorrer das sessões. Nas duas primeiras sessões, 

eles poderão achar mais fácil dar um resumo geral no final da sessão; isso se reflete no 

estilo do formulário de avaliação para as duas primeiras sessões. 

Alguns pacientes são melhores do que outros na identificação de seus estilos de 

pensamento em relação às tarefas e na vinculação desses estilos com a forma como eles 

pensam em sua vida diária. Outros, no entanto, têm mais dificuldade para fazer isso e 

podem precisar de um pouco mais de incentivo. 
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C A P Í T U L O 

3 
Exercícios 

 
Roteiro introdutório 

Este roteiro é projetado para dar aos seus pacientes uma ideia geral do que esperar da 

terapia de remediação cognitiva, bem como para direcioná-los para as tarefas. Como uma 

forma de aumentar a motivação, pode ser uma boa ideia mostrar como as tarefas visam 

melhorar o funcionamento cognitivo. Pode ser interessante ilustrar como as conexões em 

nossos cérebros são reforçadas, mostrando imagens do cérebro a seu paciente e 

apontando, por exemplo, 'que quando nós usamos palavras nós usamos a parte do 

cérebro mostrada aqui (ela é conhecida como a área de broca)'. 

 
 
 
 
 
 
 

"Quando guardamos informações em nossa mente, por exemplo, regras e direções, nós 

também usamos a parte do cérebro mostrada aqui, conhecido como o córtex pré-frontal ' 

 

 

"Quando usamos diferentes partes do cérebro ao mesmo tempo, fortalecemos as 

conexões entre elas porque elas estão sendo exercitadas." 

‘Nas sessões serão jogados alguns jogos e resolvidos alguns quebra-cabeças simples 

que podem ser discutidos conforme o andamento das sessões. As tarefas são feitas para 

serem divertidas e seu desempenho nelas não está sendo julgado. Elas são projetadas 

para ajudar o paciente a treinar suas habilidades, bem como ser uma ferramenta para a 

reflexão. ’ 
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Tarefa das imagens complexas 

Objetivo da tarefa 

  O objetivo desta tarefa é incentivar os pacientes a praticarem o pensamento em termos 

de visão global, em vez de focar nos componentes das imagens como entidades 

separadas. 

Descrever figuras, tais como aquelas no verso da folha, para que alguém as desenhe 

(que não as pode ver) é difícil se a tendência é começar pelos detalhes (por exemplo 

descrevendo quatro linhas independentes em vez de dizer que é um quadrado). Este tipo 

de pensamento pode estar relacionado a outras áreas da vida do paciente, em que focar 

nos detalhes o impede de perceber o contexto geral, fazendo com que questões de menor 

relevância sejam priorizadas em detrimento dos assuntos mais importantes.  É importante 

que esta tarefa seja sobretudo um treinamento para integrar detalhes e não um treino para 

alcançar a perfeição na tarefa. Se seu paciente parece preocupado com o desempenho, 

você pôde fazer brincadeiras sobre sua própria habilidade artística ou dizer que a produção 

do retrato não é importante. 

 

Instruções para a tarefa 

Peça ao paciente para descrever uma das imagens complexas para você desenhar. 

Você não precisa dar nenhuma instrução sobre como desenhar a imagem porque a 

intenção é que seu paciente descubra seu estilo de pensamento através da descrição que 

fornece da imagem. Uma vez concluído, olhem para o desenho que vocês fizeram juntos 

e peça ao seu paciente para refletir sobre a imagem e a descrição que você fez dela. 

 

Reflexões para o paciente sobre a tarefa 

O que você achou desta tarefa? 

Você estava ciente de seu estilo de pensamento, enquanto estava fazendo a tarefa?  

Será que ele difere do seu estilo de pensamento habitual? 

O que você mudaria ao descrever outra imagem para alguém? 

Você pode relacionar esse estilo de pensamento a outras áreas de sua vida? Se ele não 

puder, sugira algumas das questões seguintes: 

Alguma vez você já tentou descrever para alguém um filme que você tenha visto ou um 

livro de que você tenha gostado? 

Aprender a se colocar na perspectiva de outra pessoa nos encoraja a sermos objetivos 

sobre como as coisas parecem ou se comportam. Alguma vez você já se surpreendeu 

ao descobrir que alguém vê você diferente do que você se vê? 

Você acha difícil pensar no seu futuro? Você se vê pega pensando nos detalhes da vida 

diária? 

Quais são as vantagens e desvantagens do pensamento focado e detalhado e do 

pensamento global? 
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Tarefa da ideia principal 

Objetivo da tarefa 

Como a tarefa das imagens complexas, o objetivo é incentivar a visão global, em vez do 

pensamento detalhado e focado. Serão apresentadas grandes quantidades de informação 

escrita aos pacientes, na forma de cartas e e-mails, e será exigido que eles extraiam o que 

é relevante a partir do que é detalhe. 

 
Instrução para a tarefa 

Leia a carta e tente resumi-la em um par de frases. Se o paciente se sentir confortável 

fazendo isso, você pode então pedir-lhe para escrever a carta no formato de uma 

mensagem de texto e, finalmente, para dar um título para o texto. Se ele achar difícil, deixe 

de fora as informações, tente resumir um parágrafo de cada vez e, em seguida, em sessões 

posteriores, aumente a quantidade de informações que devem ser resumidas. 

 
Dicas úteis 

Comece elencando alguns tópicos 

Tente identificar os pontos principais e os detalhes – o que é importante e o que não é 

importante; talvez sublinhando os principais pontos do texto 

Imagine que você está vendo a informação de cima - tente obter uma 'visão de helicóptero’  

Converse com você mesmo, iniciando e terminando a sentença, 'a ideia principal é...' 

Tente dar um título para cada parágrafo (ou resuma o parágrafo em uma palavra) Imagine 

uma lente que o ajude a ampliar as informações e a reduzir as informações – 

Onde esta técnica poderia ser útil? 

 

Reflexões para o paciente 

O que você achou dessa tarefa? 

O que atraiu você para a informação que você escolheu para resumir o texto? 

Você foi capaz de manter a carta inteira/e-mail em mente ou você ficou preso a certos 

aspectos do texto? 

Como você resumia a informação enquanto lia? Como você relaciona essa tarefa com o 

dia a dia? Por exemplo: 

Você é capaz de acompanhar o que uma pessoa está falando para você ou você se 

desvia ao focar em uma parte da informação? 

Você é capaz de seguir o enredo de um filme ou livro ou você começa a se desviar, 

concentrando-se em certas partes? 
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CARTA 1 

Caro Sr. Knight 

Eu gostaria de me candidatar para o trabalho de atendente de recepção/ telefonista que foi 

anunciado no jornal de hoje. 

Nos últimos quatro anos, trabalhei como balconista/telefonista na Browns. Devido à 

mudança dela para outra parte do país, serei dispensado em duas semanas. Meu trabalho 

atual envolve atribuições gerais de atendimento em pessoa e por telefone. Eu também sei 

operar o quadro de distribuição, fazer pesquisas telefônicas, lidar com o correio, enviar 

mensagens de fax, e digito e formato de 10 a 12 itens diariamente. 

Antes deste trabalho, eu era um estagiário YT na Brightsons em North Street, Invertown 

e obtive RSA I e II em Administração de Empresas com RSA II em Processamento de 

Texto. 

Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas e minha experiência anterior me permitirá 

trabalhar em equipe e ser um representante efetivo de sua empresa. Estou preparado para 

trabalhar aos sábados em regime rotativo. Tenho o meu próprio veículo. Estou disponível 

para entrevista a qualquer momento e posso começar a trabalhar imediatamente. 

Referências podem ser disponibilizadas por meus empregadores presentes e anteriores. 

Por favor, verifique a cópia anexa de meu currículo para obter mais informações. Estou 

por uma resposta sua. 

Atenciosamente J Smith 
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CARTA 2 

14 de novembro de 2005 

Querida Laura 

Como prometido, envio anexo o seu convite, instruções e recibo de resposta para a reunião/ 

noite de entrega de cheques. Você verá que eu pedi que responda até sexta-feira, 9 de 

dezembro, para que eu possa fazer a contagem de pessoas antes do Natal. Se você quiser 

trazer mais de um patrocinador, eu tenho certeza que não será um problema, mas haverá 

um limite de vagas, então talvez você precise me avisar antes de trazê-los. Da mesma 

forma, se você souber de alguém que gostaria de participar do Ciclo Madagascar II em 

setembro de 2007, seria interessante que eles também viessem, mas, novamente, você 

precisa me avisar antes de convidá-los. 

O objetivo principal da noite é entregar o dinheiro levantado no Ciclo Madagascar para 

o “Fundo de Amparo à Pesquisa Psiquiátrica”, mas será também uma grande oportunidade 

para nos reunirmos novamente, então eu espero que você consiga vir. Haverá bebidas e 

canapés durante a noite, mas você verá que eu sugeri uma ida ao ASK para o jantar. Ao 

responder, por favor informe se você gostaria de ir também. 

Para aqueles que, como você, estiverem viajando, se precisarem de um lugar para passar 

a noite, me avise. Eu não posso prometer nada, mas no que depende de nós que vivemos 

na região, há uma boa chance de que você consiga ser hospedada em algum lugar. 

Estou muito ansiosa para vê-la. 

Com amor, 

Nina 
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CARTA 3 

14 de março de 2002 

Sofa Xpress, Croxted Road, West Dulwich, SE21 8ER 

Prezado Mr Temple, 

Estou escrevendo com relação ao sofá que eu comprei de você na quinta-feira 2 de março. 

Me disseram que ele levaria 3 dias para ser entregue, então foi marcada uma data de 

entrega para segunda-feira, 6 de março. Seus vendedores não ajudaram em nada e 

disseram que eles não poderiam me dizer que hora ele seria entregue, então eu tive que 

tirar um dia inteiro de folga do trabalho. 

Como se isso não bastasse, no final da tarde o sofá ainda não tinha sido entregue. Ao 

ligar para o centro de entrega para verificar onde estava o meu sofá, disseram-me que o 

sofá não tinha chegado ao depósito para entrega. Quando liguei para a sua equipe de 

vendas eles disseram que iriam retornar. Eu não tive nenhuma resposta e tive que ligar de 

novo no dia seguinte. Foi-me dito que uma nova data de entrega tinha sido marcada para 

segunda-feira, 13 de março, 11 dias depois da encomenda. Isto não cumpre a sua garantia 

de 3 dias para a entrega. Em 13 de março, outro dia em que faltei ao trabalho, meu sofá 

chegou, para a minha alegria. Infelizmente, veio na cor errada, por isso ele foi logo levado 

de volta. 

Eu já passei mais de 3 semanas sem um sofá. Eu gostaria de um reembolso total 

imediato, para que eu possa ir a outro lugar para comprar um sofá. Espero uma resposta 

sua assim que receber esta carta. 

Atenciosamente,  

Srta. Patricia Lloyd. 
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CARTA 4 

Sofa Xpress, Croxted Road, West Dulwich, SE21 8ER 15 

de março de 2002 

MS P Lloyd, 76 Acacia Grove, West Dulwich, SE21 7PJ 

Cara Sra. Lloyd, 

Eu sinto muito mesmo por todos os incômodos que você passou com a entrega do sofá. 

Falei com a minha equipe de vendas e pedi a eles que explicassem por que houve tantos 

problemas. Houve vários erros no armazém, e eu realmente sinto muito por isso. Eu já 

chamei a atenção dos envolvidos. 

Nós podemos agora entregar o sofá para você a qualquer momento que lhe seja 

conveniente, durante o dia ou à noite. Disponho-me também a reembolsá-la em 20% do 

que você pagou, isto é, uma soma de $210, como compensação por todos os incômodos 

causados. Tentei ligar para você, mas não fui atendido. 

Mais uma vez peço desculpas pelo inconveniente. Por favor, sinta-se à vontade para me 

chamar se você ainda estiver insatisfeita com a situação. 

Atenciosamente, 

Michael Temple 
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CARTA 5 

Miss Lucy Saville Environmental Advisor Poole 

Harbour comissários Harbour Office 20 New 

Quay Road 

Poole 

Dorset 

BH15 4AF 

9 de março de 2005 

Prezada senhorita Saville, 

Eu sou um estudante que cursa o segundo ano de Geografia na Universidade de 

Portsmouth, e procuro ganhar experiência de trabalho durante o verão. 

Eu ficaria extremamente grato se você me considerasse para o cargo na "Poole Harbour 

Atividades Recreativas" para o próximo verão, em 2005. 

Eu vejo esse cargo como uma grande oportunidade para ganhar experiência de primeira 

mão em pesquisa oficial e coleta de dados. Ao mesmo tempo em que vai me proporcionar 

um desafio muito interessante, vai me permitir desenvolver o meu conhecimento de 

trabalho de pesquisa e gestão, juntamente com a aprendizagem de novas habilidades que 

serão oportunas para minha futura carreira. Tendo vivido em Poole toda a minha vida, eu 

desenvolvi um grande interesse por ambientes costeiros e aproveitaria esta oportunidade 

para obter mais conhecimentos sobre a gestão dessas áreas. 

Eu acredito que eu tenho todas as habilidades e qualidades necessárias para assumir 

essa função. Eu sou uma pessoa altamente motivada e bem organizada que pode trabalhar 

bem por conta própria e igualmente bem como parte de uma equipe. Eu possuo 

conhecimentos de Windows e Microsoft Office, e tenho também habilidades adicionais de 

TI. Sou proficiente no uso do software estatístico Minitab, usado para análise de dados, e 

tenho experiência em usar os softwares de mapeamento Erdas Imagine e Surfer 7. Eu 

também acabei de completar o módulo ' métodos de pesquisa e design ', para o qual eu 

obtive uma pontuação de 2:1. Este módulo me ensinou como realizar projetos de pesquisa 

e como analisar e apresentar os resultados em detalhes. Eu também tenho excelentes 

habilidades de escrita, que me permitiram obter notas altas em ensaios e projetos na 

Universidade. 

Além das habilidades acadêmicas necessárias, acredito que também tenho as habilidades 

sociais e pessoais necessárias para cumprir as tarefas com alto padrão. Eu sou uma pessoa 

muito honesta e confiável e tenho um bom senso de humor. 

Eu possuo excelentes habilidades sociais e de comunicação e acredito que eu seria um 

membro valioso da Comissão do Poole Harbour. 

Muito obrigado pela atenção. 

Atenciosamente, 

Thomas Ship 
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CARTA 6 

De: jbk14@diamond.co.uk 

Para: ali_f@yahoo.com 

Assunto: Festa de aniversário da Becky 

Oi Ali, 

Espero que esteja tudo bem com você, o Mike, e as crianças? Finalmente consegui arranjar 

um local para a festa de aniversário da Becky. Depois de passar tempão ligando para todos 

os restaurantes mais ou menos decentes da cidade, decidimos ir para o Los Abrigos. É 

aquele bar pequeno mas adorável de comida espanhola na Rose Street, ao lado do M&S. 

Nós pensamos que seria legal ir lá porque ele está sempre bonito por fora e alguns dos 

meus amigos do trabalho foram jantar lá algumas semanas atrás e adoraram. Enfim, 

reservamos todo o restaurante para o sábado, 5 de novembro. Estamos pedindo às 

pessoas para chegarem às 19:30, se estiver tudo bem para você e para o Mike. 

O gerente do restaurante me enviou uma cópia do menu para circular entre todos os 

convidados (ver anexo). Eles querem que a gente encomende os nossos pratos com 

antecedência, para minimizar o caos e a confusão quando chegarmos lá! Eu tenho que 

informar as quantidades para o gerente do restaurante e enviar a ele todos os pedidos até 

sexta-feira 29 de outubro, então, por favor, deem uma olhada no menu você e o Mike e me 

digam o que vocês gostariam de pedir, o quanto antes? 

Me avise sobre o que vocês decidirem. Estamos todos ansiosos para vê-los daqui a 

algumas semanas. 

Acho que vai ser uma grande noite e eu sei que a Becky está muito animada. 

Tudo de bom, Jane. 

mailto:jbk14@diamond.co.uk
mailto:ali_f@yahoo.com
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CARTA 7 

15 Almond Walk 

Maidenhead Berkshire 

SL6 7PQ 

6 de junho de 2007 

Prezada Sr(a), 

O triturador OfficeShredder X220 que eu comprei de você no dia 15 de maio de 2007 

acabou sendo uma grande decepção. Embora ele parecesse o mesmo que eu vi anunciado 

em seu site, ele não funciona da mesma forma. 

Seguindo as instruções, eu coloquei uma resma de não mais que 10 folhas a4 no 

triturador e, para meu espanto, o produto começou a soltar fumaça e um cheiro de 

queimado horrível. Eu tive o mesmo problema quando tentei triturar apenas um pedaço de 

papel A4 simples. Agora, quando eu ligo o triturador, tudo que ele faz é um zumbido baixo. 

A máquina agora não funciona de jeito nenhum. 

Eu entrei em contato com a filial local do Office World, onde eu comprei originalmente o 

triturador e me disseram que eu não poderia receber um reembolso, porque eu não 

consegui provar que eu não tinha quebrado o triturador. O funcionário da loja sugeriu que 

eu escrevesse para você diretamente pedindo um reembolso, nos termos da garantia de 

reembolso de 1 ano que veio com o produto. Assim, eu estou devolvendo o triturador 

OfficeShredder X220 a você, junto com uma cópia do recibo que eu recebi ao comprar o 

artigo, e peço que você me providencie um reembolso total. Eu não estou interessado em 

trocar por outro aparelho. 

Atenciosamente, 

Sr. T Weatherby 



39  

Tarefa das ilusões 

Objetivo da tarefa 

O objetivo da tarefa das ilusões é que os pacientes mantenham duas ideias em mente 

– a visão global, bem como os detalhes, mas também que pratiquem a alternância entre 

diferentes porções de informação. Por exemplo, a primeira tarefa das ilusões requer que 

se alterne entre ver o rosto e o vaso. Para mais exemplos de tarefas de ilusão que não 

as incluídas no manual, por favor visite http://brainden.com/Optical-Illusions.htm. 

 

Instrução para a tarefa 

Peça ao paciente para passar alguns instantes olhando para a imagem e para que 

descreva o que ele vê (veja as figuras no verso). Se ele só consegue descrever uma 

imagem, pergunte o que mais ele consegue ver. Estabeleça um tempo razoável, por 

exemplo, 60 segundos, para que ele explore a imagem. Se ele não consegue ver qualquer 

outro elemento discernível, você pode perguntar se ele gostaria de alguma ajuda para 

encontrar a imagem. Se for o caso, você pode apontar para elementos específicos da 

imagem. Se ele consegue ver outra imagem, peça que ele aponte para diferentes 

características de cada imagem. Por exemplo, para o quadro de Salvador Dali (no verso) 

peça para o paciente apontar para o nariz do cachorro e para a boca da pessoa. Mais 

imagens podem ser obtidas de websites, por exemplo, brainden.com/optical-Illusions.htm 

 

Reflexões para o paciente 

Você viu mais de uma imagem quase que imediatamente? 

Você se pressionou para encontrar a imagem o mais rápido possível? 

Você usou alguma técnica particular para encontrar a outra imagem, por exemplo, girando 

o papel? 

Você foi capaz de intercambiar entre as imagens facilmente? 

Como você pode usar essa experiência em atividades diárias? Se não for possível 

responder, por favor, dê os seguintes exemplos: 

Você discordou sobre algo com alguém e foi incapaz de enxergar a perspectiva dela? 

Você conseguiu enxergá-la no final? 

Acha difícil às vezes mudar de ideia sobre as coisas? 

Acha que às vezes é útil dar um passo atrás para ver situação inteira, ao invés de apenas 

algumas partes? 

Imagine uma paisagem; pode ser a rua perto de você, uma casa de férias ou a vista de 

sua janela do quarto. Pense em maneiras diferentes de olhar para essas coisas. 

Imagine que você está tirando uma foto. Pense em todos os diferentes ângulos em 

que você poderia ficar para obter o maior número possível de fotos diferentes da 

mesma coisa. 

http://brainden.com/optical-illusions.htm
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Material de Stroop 

Objetivo da tarefa 

As tarefas seguintes são concebidas para treinar pacientes para praticar a alternância 

entre diferentes aspectos de estímulos ou entre diferentes regras para realizar a tarefa, de 

forma rápida e precisa. O objetivo é ajudar os pacientes a aumentarem o controle mental 

sobre aquilo em que eles se concentram e para aumentar a fluidez com que eles podem se 

mover entre as ideias e as tarefas. 

 
Instruções para a tarefa 

Para todas as tarefas de Stroop (veja no verso), a ideia é aumentar a taxa de alternâncias 

enquanto as sessões progridem, para incentivar a velocidade e a exatidão. 

 
Imagens 

O objetivo é alternar entre dizer o que a imagem é e a palavra que está sobreposta à 

imagem. 

 

Cores 

O objetivo é alternar entre dizer o que a palavra realmente diz e a cor em que a palavra 

está escrita. 

 
Círculo Quadrado Triângulo 

 
O objetivo é alternar entre dizer o nome da forma e a palavra com a qual a forma está 

escrita. 

 

Caixas de números 

O objetivo é alternar entre dizer a palavra escrita na caixa e o número de palavras escritas 

na caixa. 

 

Caixas/ bússolas 

O objetivo é alternar entre dizer o que a palavra diz e a direção da bússola em que a palavra 

é colocada, por exemplo, Norte pode ser escrito no fundo da caixa, e assim a direção da 

bússola seria Sul. 

 

Direções do compasso 

O objetivo é alternar entre dizer para onde a seta está apontando, 

ou seja, N, S, L, O, e dizer a direção oposta da bússola para onde a seta está apontando. 

 
 

Relógios 

O objetivo é alternar entre dizer os tempos nos mostradores do relógio usando relógios de 

24 e 12 horas. 
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Reflexões para o paciente 

Você usou algum truque/técnicas para manter sua mente focada na tarefa certa? 

São técnicas com que você está familiarizado? 

Você aprendeu algo novo sobre seu estilo de pensamento? 

Como você pode usar essa experiência nas atividades cotidianas? Se o seu paciente não 
conseguir responder, por favor, dê os seguintes exemplos: 

Quando pode ser útil alternar a atenção rapidamente: em situações sociais, por exemplo, 

em uma festa onde você pode ter 

conversas breves com várias pessoas; ao dirigir –  

situação em que você tem que prestar atenção na estrada, nos sinais de trânsito, ao 
mesmo tempo em que dirige o carro? 

É difícil para você fazer várias atividades ao mesmo tempo? Quando você tenta fazer 

isso, uma tarefa ou pensamento torna difícil manter outras informações 

em sua mente? 
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Tarefa da alternância do foco da atenção 
 
Objetivo da tarefa  
 

O objetivo desta tarefa é praticar a alternância entre dois diferentes fragmentos de 

informação (nomes de animais e de lugares; nomes masculinos e femininos) com rapidez 

e precisão, enquanto também se tem em mente uma regra que requer que a resposta 

anterior seja lembrada (a letra do alfabeto). 

 

Instrução para a tarefa 

Nomes de animais e lugares: Pergunte ao seu paciente para percorrer o alfabeto pensando 

em nomes de animais e nomes de lugares. O objetivo é alternar entre dizer um nome de 

animal e um nome de lugar, por exemplo, A antílope B Barcelona C gato 

D Dinamarca e assim por diante. Esta tarefa pode ser apresentada verbalmente ou em 
papel. 

Nomes masculinos e femininos: Pergunte ao seu paciente para percorrer o alfabeto 

alternando entre nomes masculinos e femininos, por exemplo, Alan, Beatriz, Carlos, Diana, 

etc. 

Se o paciente achar isso relativamente simples, a regra pode ser alternada por toda a 

tarefa e uma terceira categoria pode ser adicionada, por exemplo nomes de animais, como 

Alan, Beatriz, vaca, Davi, Eliza, rã, etc. Esta tarefa pode ser apresentada em papel ou 

verbalmente. 

 

Reflexões para o paciente 

Como você manteve em mente as duas regras da tarefa ao mesmo tempo? 

Em algum momento você não conseguia mais prosseguir, algum pensamento ou ideia sobre 

outra coisa - como a regra de idade - impediu você de pensar na tarefa? 

Quando pode ser útil pensar em duas coisas ao mesmo tempo? 

Como o pensamento necessário para esta tarefa pode se relacionar com o dia a dia? Por 

exemplo: há momentos em que você tem que prestar atenção a muitas coisas ao mesmo 

tempo? 

Quando você tem que manter o controle de muitas coisas, ocorre que uma delas se 

“destaque” mais em sua mente, ou ela é mais fácil de seguir do que as outras? 

 

 
Tarefa das palavras embutidas 

O objetivo da tarefa 

O objetivo desta tarefa é treinar para identificar categorias específicas de informações 

dentre tantas outras irrelevantes. Esta tarefa exercita o pensamento de modo a exigir que 

se perceba o contexto geral e o detalhe. Ela também exercita o pensamento flexível, 

incentivando a alternância entre diferentes conjuntos de informações de forma rápida e 

precisa. 
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Instrução para a tarefa 

Entregue o pedaço de papel com texto (verso) ao paciente. Siga as instruções na 

parte superior da página. 

 
 

Reflexões para o paciente 

O que você achou dessa tarefa? 

Como você decidiu que palavras riscar, conforme a regra? Por exemplo, como você decidiu 

se uma palavra era um nome de lugar ou uma palavra quente? Alguns pacientes fazem 

escolhas que não parecem óbvias. Pergunte o que eles estavam usando para orientar 

essas escolhas. 

Houve algum momento em que você percebeu que não conseguia prosseguir, e que a 

regra antiga se intrometeu na realização da tarefa? Como você superou essa 

dificuldade? 

Quando pode ser útil fazer duas coisas ao mesmo tempo ou usar duas regras ao mesmo 

tempo? 

1a. Circule palavras ‘quentes’ ao mesmo tempo em que risca palavras referentes a 

'animal '  

1b. Sublinhe palavras 'musicais', ao mesmo tempo em que risca nomes próprios (de 

lugares e pessoas). 

 
fogo violino Roma pegajoso fita rocha urso zebra sol tecido um gato cola enxofre super rato americano 

bandeira diamante York interruptor toupeira bruxa dança velcro três cozinha queimadura computador 

feriado sorvete nota código de barras caneta grama azul quatro granito coelho travesseiro régua galinha 

escaldadura romano estrada desvio tênis lobo chama vidro Canadá caramelo cordeiro montanha tabuleta 

sol África mar tambor clipe melado lava cola mês triângulo cinco cobertor cama metal fundido nuvem 

papel França torta matemática metrô 

pompa música pele piano teclado pílulas vaca carteira cola pulso tigre palhaço geleia leite relógio areia 

lago pimenta pedra gatinho mapa colcheia babuíno vara telefone francês bandeira 

guitarra cabra papel de parede cola saco quadrado cenoura barbatana horizonte natação Brasil 

veado tijolo quente macadame hamster antílope balão condutor canguru bom rádio Cuba calcinha mel 

alfabeto carro chaves prancheta 

2. Sublinhe palavras que descrevem roupas e ao mesmo tempo circule palavras 

relacionadas a temperatura fria 

neve calças jornal topo crocante freezer saia livros editor sapatos incorrer calças licença mudança colete 

portas fonte desenho sentado cuecas gelinho revolver pijama frio camisola camiseta gritar noitada gelo 

fogão par traje acontecer fresco granizo suposição portão luvas temperatura congelar ponto câmera trajes 

vestido flor notificação passado chinelos casaco deixar arrepio jardim calças nadar azul perigo meias 

caminho inserir chapéu jaqueta terno instrutores retentor geleira jeans pairar prateleiras balanço shorts 

suéter jogo capa calças semana permafrost dezembro carrinho geladeira inverno vender camisa maravilha 

frieza equipamento óculos tipo Antártica dando frescor ônibus caixa telhado roupa íntima encontrão 

iceberg hera lenço calafrio beca regente avalanche camiseta meias gravata envelope ponto Melbourne 

vermelho local fogão carga talento telefone martelo gelado abrigo polar geada geladeira mouse granizo 

face amargo gabinete partido ferver botas medalha dinheiro boné tremer cinto gaveta cabo remoto cabo 

tiritar 
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3. Sublinhe palavras que descrevam "edifícios ou lugares" e, ao mesmo tempo, circule 

palavras que descrevem esportes 

Aeroporto luz natação plugue chegada handball bulbo polícia estação pendurar deslizamento polo arranjo 

mergulho departamento bombeiros igreja quadro voleibol bandeja 

desafio lápis balão cadeira dedo reunião mudança montanha entendimento tráfego celebração envelope 

ponto ônibus rio pato softball plástico hockey squash liso supermercado número jaqueta trem estação 

sofá correio hipódromo grupo caminhada motocicleta corrida seguro digitação parapente participante 

esqui lixo 

livro cancelamento compensação argumento atletismo cortina berçário estrada boliche pista loja 

conveniência tempo linguagem manter departamento estoque hospital tênis natação automobilismo 

grampeador futebol tapete golfe espelho ginástica vídeo sapatos folder amigo zebra alternativa lição 

interruptor casa pista e campo de barco snowboarding acesso poste 

parceiro baseball copo equipamento futsal descrição shopping jornaleiro 

bolsa cinema papel fundo cidade salão envelope telefone cerâmica ciclismo rugby repetição barbeiro 

biblioteca eficiente museu restaurante escola natação 

banco livraria apartamento escritório edifício posto gasolina tênis computador basquete pote 

 
 
 

Tarefa do caça-palavras 

Objetivo da tarefa 

O objetivo da tarefa é que os pacientes pratiquem a habilidade de focar informações 

relevantes entre estímulos irrelevantes. 

 

Instrução para a tarefa 

Peça ao seu paciente para encontrar as palavras relevantes no caça-palavras (veja 

abaixo). Se eles não conseguirem encontrar uma palavra em particular, incentive-os a 

seguir em diante. O objetivo é mover-se rapidamente através do caça-palavras. 

 

Reflexões para o paciente 

O que você achou dessa tarefa? 

Você empregou uma técnica específica para encontrar as palavras? Você poderia melhorar 

a sua técnica se você fizer isso de novo? 

Como você pode relacionar essa tarefa com a vida cotidiana? Por exemplo: 

O que você acha quando precisa revisar algum texto na faculdade ou no trabalho? Você 

se prende a um item em particular? 

Você vai às compras com um determinado item em mente, por exemplo, um certo par 

de sapatos? O que acontece se você for incapaz de encontrar aquele que você estava 

procurando - você consegue encontrar algum outro? 
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Encontre os nomes dos autores no caça-palavras abaixo 

 
 

e d s  i  e a a  s  a  t r 

t  o s b a d m o m a 

b  r o n t e w  i   i e 

m e e w n o e e s p e 

l i  o  t n  l  s  o s e h 

g u h a d  e  h e n o 

s i  r r  o m a k a s o 

r  s n n  a  r a u s t  e 

n o e  j  d h e m j s n 

l n  a  y s n e k c i d 

m s e 
 

 

 

 

 

 

 

Austen Dickens Shakespeare 

Eliot Arnold Hughes 

James Amigos Atwood 

Morrison Weldon Hardy 

Bronte   
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Encontre as palavras relativas ao universo 
 
 

o s t p n u e e 

a e u e l o p u 

t u o n r u o n 

u r i n e r t m 

l n v a u l a o 

p j u p i t e r 

o i r u c r e m 

s a t u r n o n 

a t e n a l p s 
 

 

 
 

Mercurio Venus Lua 

Universo Saturno Terra 

Netuno Jupiter  

Planeta Pluto  
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Encontre as palavras relativas a jardins 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

borboleta Hera begonia 

petunia rosa orvalho 

jasmim lavanda videira 

girassol esquilo abelha 
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Tarefa de estimativa 

Objetivo da tarefa 

O objetivo desta tarefa é incentivar os pacientes a praticarem: 

Estimativa e aproximação 

Pensar em um continuum em vez de dicotomicamente 

Considerar as coisas como sendo "boas o suficiente" ao invés de perfeitas 

Tal como com as imagens complexas, é essencial que esta tarefa seja focada no 

balanceamento da velocidade e da precisão, não uma à custa da outra. Os terapeutas 

devem ter o cuidado de minimizar as demandas de desempenho e se concentrar no modo 

como o indivíduo aborda essa tarefa. 

 

Instrução para tarefa 

Coloque a página (ver figuras no verso) diretamente de frente para o paciente. Peça-lhe 

para colocar uma marca onde ele pensa que está o meio em cada uma das linhas/círculos 

ou quadrados. Explique a ele que a marca não precisa ser exata, mas sim uma estimativa 

"rudimentar". Diga para o paciente começar no topo da página e não perder nenhuma das 

linhas. 

Se eles o fizerem com muita facilidade, então você pode tornar a tarefa mais difícil 

marcando diferentes pontos percentuais na linha, por exemplo, aproximadamente 25%, 

75%. Incentive sempre aproximações. 

 

Solicite as observações do paciente 

Você gostou ou não desta tarefa? 

Como você realizou a tarefa? Você usou alguma técnica para te orientar onde colocar sua 

marca? 

Houve momentos em que você sentiu que estava cometendo um erro? O que você fez? 

Você fez isso de forma diferente do que você costuma fazer outras tarefas? Por exemplo, 

ela te tomou mais ou menos tempo? 

Como você se sente em relação à sua capacidade de adivinhar as coisas? Você gosta 
mais de saber ou de adivinhar? 

Quando isso pode ser bom? Quando pode não ser bom? 

Você procura a resposta certa ou fica um bom tempo se concentrando nos detalhes, em 

vez de escolher algo imperfeito, mas aceitável? 

Como você pode usar essa experiência em atividades diárias? 

Por exemplo, estimar o tamanho do espaço de estacionamento quando estaciona o seu 

carro; estimar a quantidade de sabão em pó que deve ser usado; estimar o tempo em 

vez de olhar para o relógio. 

Se os pacientes levarem a tarefa muito a sério e passarem mais tempo do que deveriam 

na tarefa, pergunte a eles sobre o gasto excessivo de tempo em tarefas pequenas ou 

inconsequentes. Pergunte se eles muitas vezes se pegam gastando mais tempo do que 

eles precisam em detalhes ou ao fazer certas coisas com exatidão, ao invés de se 

concentrarem em fazer uma tarefa de modo "bom o suficiente". 
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Aqui estão alguns exemplos de estratégias alternativas ao pensamento perfeccionista: 

‘Meu corte de cabelo está horrível e eu tenho medo de ser visto em público’ ou ‘as 

pessoas na rua estão muito menos interessadas no meu cabelo do que eu e eles 

provavelmente nem vão notar. Além disso, meu cabelo logo vai crescer de novo’. 

'Estou tão chateado, apareceu um pequeno arranhão no meu carro novo' ou ' é normal 
que os carros tenham pequenos arranhões. Se isso não tivesse acontecido hoje, teria 
acontecido mais cedo ou mais tarde. 

"A bagunça das outras pessoas me deixa louca" ou "Eu acho que é só uma bolsa ou 

alguma coisa que você deixou num canto. É uma coisa pequena em comparação com o 

valor da nossa amizade.’ 

Pense no seu medo de cometer um erro. É realista? O que diriam seus amigos e 

familiares? Será que seu medo não está muito fora de proporção, talvez um pouco como 

uma fobia? 

Reduza pela metade a quantidade de tempo que você gasta para fazer seu cabelo ou 

para se maquiar. 

Reduza pela metade a quantidade de tempo que você gasta para arrumar seu quarto. 

Basta verificar uma vez algo que você escreveu, por exemplo, texto, carta, e-mail, 
relatório. 



60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



63  

 

 

 

 

Tarefa “Pra cima e pra baixo” 

Objetivo da tarefa 
 

O objetivo desta tarefa é que os pacientes pratiquem habilidades de alternância com 

base na mudança de regra. Por exemplo, contando para a frente e, em seguida, quando a 

regra muda, contando para trás. Portanto, os pacientes estão praticando e desafiando sua 

capacidade de resposta de forma rápida e eficaz.  

 
Instruções para a tarefa 

Tarefa do teleférico 

O teleférico está indo para cima e para baixo em uma montanha (ver figura no verso). O 

objetivo é percorrer a sequência de imagens usando as setas grandes nas caixas como 

indicadores do sentido do teleférico, se ele está se movendo para cima ou para baixo. 

Quando a seta aparece, seu paciente diz "para acima" ou "para baixo", dependendo do 

sentido que a seta está apontando. Em seguida, eles contam na direção em que a seta 

está apontando. Se a seta aponta para cima, eles contam para cima; se a seta aponta para 

baixo, eles contam para trás. 

Assim, por exemplo, seu paciente deve começar a contar, começando do canto superior 

esquerdo, a partir de 1, contando, 2, 3, 4, 5 até que ele chegue à primeira seta que aponta 

para cima, e em vez de dizer ' 6 ' ele vai dizer 'para cima' (o que significa que ele, em seguida, 

vai continuar contando para cima), então a próxima imagem será 6 e assim por diante até 

que ele chegue à próxima seta, e a contagem mudará na direção para a qual a seta estiver 

apontando. 

 
Tarefa das escadas 

O limpador de janelas está subindo e descendo a escada (ver figura no verso). O objetivo 

é percorrer a sequência de imagens usando as setas grandes nas caixas como indicadores 

da direção do limpador de janelas, se ele está se movendo para cima ou para baixo. 

Quando a seta aparece, seu paciente diz "para cima" ou "para baixo", dependendo do 

sentido para o qual a seta está apontando; então eles começam a contar. Se a seta aponta 

para cima, eles contam para cima; se a seta aponta para baixo, eles contam para baixo. 

Assim, por exemplo, seu paciente deve começar a contagem do canto esquerdo 

superior, a partir de 1, continuando, 2, 3 até que apareça a primeira seta que aponta para 

baixo e então, em vez de dizer ' 4 ', ele deve dizer 'para baixo' (o que significa que ele deve 

continuar contando para baixo), então a próxima imagem será ‘2’ e assim por diante. 
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Pilha de cartas 

Objetivo da tarefa 

O objetivo é que o paciente e o terapeuta coloquem as cartas umas em cima das outras 

com base em diferentes critérios de classificação, portanto, alternar entre diferentes 

categorias com base na cor, naipe ou número. A tarefa é muito semelhante ao jogo de 

cartas ' snap ', mas utiliza mais categorias de classificação, que podem ser ditadas por 

qualquer terapeuta ou paciente. 

 
Instrução para a tarefa 

São necessárias cartas de baralho, entretanto, outros estímulos podem ser usados, por 

exemplo dinheiro de brinquedo ou símbolos coloridos. 

 
Usando cartas de baralho, o terapeuta começará colocando uma carta para baixo, talvez 

uma rainha de copas, e estime que os corações são o critério de ordenação. O paciente 

deve então colocar um cartão seguindo este princípio, em seguida, o terapeuta e assim 

por diante. Isso continuará até que o terapeuta decida alterar o princípio de classificação, 

por exemplo, para a cor do cartão de jogo. Durante a construção da pilha do cartão, 

terapeuta e paciente decidem em turnos qual deve ser o critério de triagem e quando ele 

deve ser alterado. 

 

 
Reflexões para o paciente 

Como você escolheu qual cartão colocar na pilha? 

Houve algum momento em que você queria colocar uma outra carta para baixo, mas 

percebeu que era a escolha errada? 

Você escolheu a rapidez em detrimento da precisão ou vice-versa? 

Você pode estabelecer relações entre esta tarefa e a vida diária? 

São exemplos de triagem: dividir as roupas para lavar em categorias; embalar alimentos 

em sacolas no supermercado – sendo alguns critérios utilizados para isso, por exemplo, 

se todos os itens são frios, todos pesados, etc. Quão simples você acha classificar as 

coisas em categorias como essas? 

 
 

Tarefa dos mapas 

Objetivo da tarefa 

O objetivo da tarefa é incentivar os pacientes a pensar de maneiras diferentes em tarefas 

de localização/ navegação. Elas exigem que se pense em termos de visão global porque 

o destino final precisa estar sempre em mente, mas exige igualmente o pensamento 

flexível, uma vez que rotas diferentes podem ser necessárias, como também prestar 

atenção às características diferentes no mapa. Cada mapa é diferente, mas todos os 

mapas exigem que os pacientes naveguem usando diferentes pistas, por exemplo, 

bússola, localização, nomes de ruas ou nomes de corredores de supermercados. 
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Instruções para a tarefa 

Peça ao paciente para escolher um dos mapas do verso. Uma vez escolhidos, peça-lhes 

que olhem para o mapa e se familiarizem com suas diferentes características. Quando o 

paciente estiver habituado com os pontos principais, então eles podem usar outras técnicas 

para explorar o mapa. Sempre pergunte ao seu paciente para encontrar rotas alternativas 

para o que inicialmente sugeriu. Se ele não têm certeza sobre outras rotas para seguir, 

sugira alguma para ele. 

 

Reflexões para o paciente 

Por que você escolheu aquela rota? 

Você criou uma rota e, em seguida, navegou por ela ou você a criou conforme você seguia 
por ela? 

Pergunte quão difícil foi chegar a formas alternativas, especialmente se ele teve 
dificuldades. 

Se ele foi capaz de mudar de direção facilmente, pergunte em quais áreas da vida ele seria 

capaz de aplicar isso. 

Pergunte como essa tarefa pode se relacionar com a vida cotidiana. Dê exemplos se ele 
não estiver seguro. 

Pergunte se ele pensa antes na visão global ao planejar algo ou foca nos detalhes. 

Pergunte se ele já teve que fornecer direções a alguém pelo telefone. A pessoa foi capaz 

de entender as direções que ele deu? 

Pergunte se há áreas da vida dele em que ele teve que pensar em alternativas - por 

exemplo, fazer planos alternativos no último minuto. 

 

Tarefa do mapa 1 

Ir do banco até a rua Menton (use agora nomes de ruas) 

Ir da rua Terence até a rua Pollux (agora use coordenadas geográficas (da bússola) e 

pontos de referência) ir da rua Queen até o mercado 

 

Tarefa do mapa 2 

Use coordenadas geográficas para ir de Farm Way até o barco no rio. Use pontos de 

referência para ir da floresta até a casa da fazenda. 

Use pontos de referência para ir da estrada azul (blue road) até a floresta 

 

Tarefa do mapa 3 

Retirar a roupa na lavanderia, retirar as fotografias; comprar os seguintes artigos: ração 

para o cachorro, creme facial, cartão de memória para o computador; devolver os 

DVDs na biblioteca; comprar sapatos novos - relaxar durante o almoço 

Faça a mesma viagem, mas usando coordenadas geográficas 

Faça a mesma viagem usando esquerda, direita, para cima, para baixo 
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Girassóis 

 
Anêmonas 

Tulips 
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g floresta 

pequena casa de campo 

 
casa de campo do fazendeiro 
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Tarefa de priorização 

Objetivo da tarefa 

O objetivo desta tarefa é incentivar os pacientes a planejarem com antecedência com o 
auxílio do pensamento global. 

 

Instruções para o participante 

Como você faria o planejamento de um dos eventos listados abaixo? Pense sobre o 

trabalho mais importante até o trabalho menos importante e anote-os. Por exemplo, qual 

seria a primeira coisa que você faria? 

Planejar uma viagem de trem para outra parte do país Comprar um presente para um 

amigo 

Fazer uma reserva para o feriado 

Organizar sua festa de aniversário Convidar amigos para sair no fim de semana  

Procurar um novo emprego 

Decorar um quarto da sua casa 

 

Reflexões para o paciente 

O que você achou dessa tarefa? 

Você gostou dela? Se eu não estivesse aqui, você a teria pulado? Você achou fácil 

priorizar? 

Você conseguiu manter em mente o evento que você estava planejando ou você o perdeu 
de vista em algum momento? 

Você consegue se lembrar da última vez que você fez algo semelhante ao planejamento 

de um desses eventos? O que você achou? 
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Tarefa da visão global 

O objetivo da tarefa é extrair porções resumidas de informação de estímulos detalhados. 

O terapeuta pede ao paciente para escrever uma descrição de uma cena ou imagem 
visual. 

O terapeuta fará o mesmo com a mesma imagem. 

Sites como este, http://www.flickr.com/ podem ter boas imagens de cenas.  

Quando o paciente e o terapeuta terminarem, eles comparam suas descrições. 

Reflexões 

As duas descrições são muito 

diferentes? De que maneira? 

Uma pessoa escreveu muito mais do que a outra?  

Em qual das maneiras a mensagem é transmitida 

melhor? 

Você poderia tentar fazer do jeito que a outra pessoa fez? (ou seja, o paciente fazê-lo da 

forma como o terapeuta fez) 

 
É difícil ser conciso? 

Quais são os problemas de ser muito detalhado? As pessoas às vezes ficam confusas 

quando você tenta descrever as coisas para eles? 

Você acha difícil escrever e-mails/mensagens de texto de 

forma concisa?  

Você acha isso difícil no trabalho ou na escola/universidade? 

O que te ajudaria a ser mais conciso? Listar tópicos? Falar em voz alta primeiro? 

http://www.flickr.com/
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Tarefa ‘Como ... plantar um girassol’ 

 
O objetivo desta tarefa é praticar a expressão de si mesmo de forma sucinta. Uma boa 

parte de nossas interações a transmissão de mensagens para que as pessoas possam 

entender o que estamos pensando. Dependendo do que a mensagem que está sendo 

transmitida significa, esta tarefa pode às vezes ser mais complicada em certas situações 

do que em outras. Esta tarefa pode ajudar a pensar sobre o contexto global do que está 

tentando ser transmitido e a pensar sobre os pontos principais. 

 
Abaixo estão alguns exercícios que foram projetados para ajudar o paciente a descrever 

tarefas de forma sucinta. Enquanto usa alguns dos exercícios abaixo, você pode também 

pedir ao paciente para escolher algo que ele saiba fazer muito bem e descrevê-lo para você. 

Você também pode perguntar ao paciente se ele tem algum exemplo dos momentos em 

que eles acham difícil transmitir informações ou perdem de vista a visão global (por 

exemplo, descrevendo um filme ou livro para alguém ou escrevendo um ensaio para a 

escola/faculdade). 

 
 
 

Aqui estão algumas dicas que podem ajudar a pensar e explicar de forma sucinta 

 
 

Pense sobre a mensagem principal que você está tentando transmitir; por exemplo, 

explicar a alguém como plantar um girassol. 

 
Quais são os materiais ou equipamentos necessários. Quais a ordem das etapas 

Pense sobre os conectivos de tempo (primeiramente, então, depois disso, durante este 

tempo etc.) que podem ser usados para ligar suas etapas 

 
Frases curtas podem ser úteis 
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Como ... plantar um girassol 

 
Você vai precisar...  

De um vaso 

Terra 

Sementes de girassol 

Um regador 

Estes são os passos que você precisa seguir para plantar um girassol. 

Primeiramente, encha o vaso quase até a boca com terra. 

Use o regador para umedecer a terra com um pouco de água.  

Coloque as sementes de girassol sobre a terra. 

Em seguida, cubra as sementes com um pouco mais de terra. 

Finalmente, despeje um pouco mais de água sobre a terra. 

Lembre-se de molhar seu girassol uma vez por dia para ajudá-lo a crescer! Você começará 

a ver o girassol crescendo dentro de duas ou três semanas. 

 

Como jogar cobras e escadas: 

Primeiro, entenda o objetivo do jogo. O objetivo 

do jogo é ser o primeiro jogador a chegar ao fim 

do tabuleiro, movendo-se da casa 1 até a 100. 

Você tem que percorrer o tabuleiro da base ao topo, direita, depois à esquerda e assim por 
diante. 

 
Comece a jogar. O primeiro jogador a tirar 6 no dado joga primeiro. 

Cada jogador subsequente deve também tirar um 6 para iniciar o jogo. 

Os dados são então jogados novamente para mostrar o número de quadrados que o 

jogador pode mover inicialmente. Coloque o marcador no quadrado apropriado. 

Cada jogador tenta uma vez. 

Cobra: se um jogador parar na ponta da cabeça da cobra, seu marcador volta até a casa 

na ponta da cauda da cobra. 

Escada: se um jogador pousar em uma casa que está na base de uma escada, seu 

marcador se move para a casa no topo da escada e continua a partir dali. 

O primeiro jogador a chegar à última casa do tabuleiro é o vencedor, mas você deve tirar 

o número certo nos dados para parar exatamente na casa 100. 
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Como.. jogar paciência 

Distribua sete cartas horizontalmente, com a primeira carta à esquerda virada para cima e 

o resto virado para baixo.  

Passo 2 

Repita a distribuição com seis cartas, pulando a pilha com a carta virada para cima. 

Novamente, a primeira carta distribuída (a segunda pilha da esquerda para a direita) deve 

ser virada para cima e as demais viradas para baixo. 

Passo 3 

Faça isso até que você tenha distribuído 28 cartas. A última carta em cada pilha deve ser 

virada para cima.  

Passo 4 

Coloque o resto das cartas de lado, virado para baixo em uma pilha. Este é o estoque.  

Passo 5 

Retire todos os azes que aparecerem e coloque-os de lado virados para cima. Estas serão 

as fundações para cada naipe. Em outras palavras, a primeira carta em cada pilha é um 

ás, a próxima é um 2, e assim por diante. Uma pilha é de copas, uma é de ouros, outra é 

de espadas, e o última é de paus. 

Passo 6 

Vire o cartão que está no topo do estoque se você não pode jogar com as cartas que estão 

à mostra.  

Passo 7 

Construa sequências em ordem decrescente e alternando as cores. Isso significa que a 

carta colocada em uma sequência deve ser da cor oposta à cor da carta à mostra e deve 

ser a carta de classificação imediatamente mais baixa. Por exemplo, se um 6 de espadas 

(preto) está à mostra, você pode colocar tanto o 5 de copas como o 5 de diamantes (os 

naipes vermelhos) sobre ele. 

Passo 8 

Coloque o cartão sobre a pilha de descarte, se você não tem 

lugar para colocá-lo.  

Passo 9 

Mova um ás para a fundação quando encontrar um. 

Passo 10 

Vire a carta que está virada para baixo, que fica exposta quando você move uma carta virada 

para cima de uma sequência para outra.  

Passo 11 

Mova um grupo de cartas quando você tiver uma sequência aberta. Se a carta virada para 

cima em uma sequência é um rei vermelho e você tem outra sequência com a sequência 

Rainha-Valete-10-9-8, você pode mover a sequência inteira para o rei, desde que a rainha 

seja preta. 

Passo 12 

Coloque um rei em um espaço vazio das sequências.  

Passo 13 

Você ganha ao usar todas as cartas e ao completar cada fundação pelo naipe dos azes 
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Tarefa de busca e contagem 

 
Objetivo da tarefa 

 

A tarefa a seguir auxiliará o paciente a praticar a alternância entre diferentes aspectos 

dos estímulos ou entre diferentes regras para a tarefa, de forma rápida e precisa. O objetivo 

é ajudar os pacientes a aumentarem o controle mental sobre aquilo em que eles se 

concentram e aumentar o grau de fluidez com que eles podem se mover entre ideias e 

tarefas. 

 

Instruções para a tarefa 

O paciente deve percorrer a folha e apontar para os círculos (ver tarefa no verso). Depois 

que o paciente fizer isso por algumas linhas, peça a ele que comece a contar até 20 ao 

mesmo tempo em que aponta. Em seguida, peça para que ele alterne para a contagem de 

triângulos enquanto conta até 20; em seguida, que ele aponte para os círculos e depois 

para os triângulos enquanto conta até 20. Esta tarefa pode ser dificultada, dependendo de 

quão fácil/difícil o paciente a achar. Por exemplo, peça ao paciente para apontar 

alternadamente para triângulos e quadrados, enquanto conta em números ímpares ou 

letras do alfabeto alternadas. 
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Tarefa de alternar fusos horários 

 
Objetivo da tarefa 

 

O objetivo desta tarefa é praticar a alternância entre informações, mantendo uma regra 

em mente. As questões abaixo representam um cenário em que o paciente pensará nos 

diferentes fusos horários em diferentes partes do mundo. 

 

Instruções para a tarefa 

Apresente o mapa (veja abaixo) ao paciente e trabalhe com as perguntas embaixo do 

mapa como achar melhor. Comece com a primeira pergunta, que é a mais fácil, e siga até 

a mais difícil. As últimas perguntas exigem que o paciente retenha mais informação na 

mente ao mesmo tempo e que faça mais alternâncias. 

 
Honolulu Nova York Londres Dubai Kuala Lumpur 

 

7:56am 12.56 
PM 

5:56pm 9:56pm 1:56am 
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Uma teleconferência precisa ser organizada entre empresas localizadas em cidades de 

três países diferentes, Nova York, Londres e Dubai. A empresa em Londres é a anfitriã e 

deseja iniciar a chamada às 11h. Que horas serão nas outras duas cidades? 

 
É véspera de ano novo e em cada capital está ocorrendo uma exibição de fogos de 

artifício. Kuala Lumpur é a primeira cidade a ter a exibição, uma vez lá a meia-noite chega 

primeiro. Que horas será em cada uma das outras cidades mostradas acima? Quando é 

meia-noite em Dubai, que hora será em Kuala Lumpur? Quando é meia-noite em Nova 

York, que horas será em Honolulu? 

Joanna, que vive em Londres, gostaria de chamar no Skype sua sobrinha que vive em 

Dubai. De preferência por volta de 3 da manhã no sábado. A que horas a sobrinha dela 

precisa estar online? A avó, que mora em Nova York, também gostaria de participar da 

conversa; a que horas ela deve estar online? 

 
 

Reflexões para o paciente 

 

Você usou algum truque/técnica para manter sua mente focada na tarefa? 

Essas são técnicas com que você está familiarizado? 

Você aprendeu algo novo sobre seu estilo de pensamento? 

Como você pode usar essa experiência em atividades diárias? Se o seu paciente não 

puder responder, por favor, dê os seguintes exemplos: 

 
Quando pode ser útil alternar a atenção rapidamente: em situações sociais, por exemplo, 

em uma festa, onde você pode ter conversas curtas com várias pessoas, dirigindo – 

ocasião em que você tem que prestar atenção na estrada e nos sinais de trânsito e ainda 

dirigir o carro. 

É difícil para você realizar muitas atividades ao mesmo tempo? Quando você tenta dar 

conta de multitarefas, alguma tarefa ou pensamento torna difícil manter outras informações 

em sua mente? 
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C A P Í T U L O 

 

4 
Relatórios de casos 

 
 

Os relatórios de caso são de cinco terapeutas diferentes que trabalharam com pacientes 

com anorexia nervosa na ala de internação. Cada relatório fornece uma visão geral das 10 

sessões. Também estão incluídas as cartas de fim de tratamento do paciente e do 

terapeuta, as descrições dos escores de avaliação antes e após o tratamento e os escores 

do índice de massa corporal (IMC) para o período anterior ao tratamento, durante o 

tratamento e para os 6 meses subsequentes. O IMC é definido como a razão entre peso e 

estatura e é calculado dividindo-se o peso (em quilogramas) pelo quadrado de altura (em 

metros). Um IMC entre 20 e 25 kg/m2 é considerado dentro da escala normal para adultos 

saudáveis. Um IMC inferior A 17,5 kg/m2 cumpre um dos critérios diagnósticos para a 

anorexia nervosa. Os nomes dos pacientes são fictícios, para preservar o anonimato. 

 
Todos os pacientes forneceram os formulários de consentimento, para que suas 

histórias fossem usadas neste manual e cada um deles selecionou um nome fictício com 

o qual gostariam de ser referidos aqui. Cada um dos casos foi debatido intensivamente em 

sessões de supervisão e qualquer informação que pudesse servir para identificar a pessoa 

foi removida. Todos as pessoas cujos casos estão descritos abaixo voltaram à comunidade 

e não usam mais o serviço de transtorno alimentar. 

 
1. Lucy - terapeuta Natalie Pretorius 

2. Nadine – terapeuta Helen Davies 

3. Emma - terapeuta Abigail Easter 

4. Sarah - terapeuta Becca Genders 

5. Jo - terapeuta Naima Lounes 

 
Gostaríamos de agradecer a cada um dos terapeutas por suas contribuições. 

Como pode ser observado nos relatos de casos, todos os cinco pacientes apresentaram 

IMC baixo (média de 15 kg/m2) ao iniciar o tratamento. Todos apresentaram ganho de peso 

ao longo da intervenção. 

Todos demonstraram melhora no desempenho cognitivo de diferentes maneiras. Os dados 

qualitativos das cartas finais fornecidas mostraram que eles consideraram a intervenção 

útil. 
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Lucy 

Descrição do caso 

Para Lucy, uma mulher de 31 anos de idade que vivenciava seu primeiro episódio de 

anorexia nervosa, esta foi sua primeira internação em uma unidade de desordens 

alimentares. Nove meses antes da admissão, ela tinha começado a perder peso, 

restringindo sua ingestão de alimentos e se exercitando em demasia. Ela se apresentou a 

seu clínico geral alguns meses mais tarde e foi avaliada em uma unidade ambulatorial de 

transtornos alimentares, e imediatamente encaminhada a uma unidade de desordens 

alimentares com internação. Seu IMC na admissão era 13,8. Lucy não tinha histórico de 

ansiedade ou depressão. Antes da admissão, ela tinha trabalhado como gerente de mídia 

em uma escola de dança e ela também gostava de dançar regularmente. Ela foi convidada 

a deixar seu trabalho por razões de saúde e segurança, no entanto, ela não queria fazer 

isso, e, no momento da admissão, ela queria voltar ao trabalho o mais rapidamente 

possível. Ela tinha um parceiro que a apoiava e com quem ela tinha estado por 10 anos. 

Antes do início da anorexia nervosa, seu peso era estável. O tratamento na internação 

consistiu em terapia ocupacional, sessões grupais comunitárias, sessões grupais de dieta, 

bem como refeições estruturadas. Antes de iniciar a terapia de remediação cognitiva, 

nunca tinha recebido qualquer tratamento terapêutico/ psicológico. 

Lucy permaneceu sob cuidados de internação enquanto era submetida a 10 semanas de 

terapia de remediação cognitiva. 

 
Identificando estratégias em tarefas 

As primeiras duas sessões foram usadas para familiarizar Lucy com as tarefas, o 

ambiente e seu terapeuta. Depois de cada tarefa, Lucy foi encorajada a pensar sobre as 

estratégias que ela usou enquanto fazia a tarefa e para discutir as vantagens e 

desvantagens delas, bem como possíveis alternativas. Isso permitiu que ela explorasse 

pontos fortes e fracos da flexibilidade de seu estilo de pensamento. Tornou-se evidente 

que Lucy foi capaz de identificar seus estilos de pensamento em relação às tarefas mais 

facilmente conforme as sessões continuaram. Na verdade, ela começou a "testar" 

estratégias alternativas, a fim de verificar se elas eram mais eficazes do que outras. Por 

exemplo, apesar de descrever as figuras complexas globalmente, ela teve uma discussão 

com o terapeuta sobre estratégias alternativas, como descrever o detalhe interno primeiro. 

Na próxima sessão, ela testou isso deliberadamente descrevendo o detalhe interno 

primeiro. Ela comentou que se sentiu com mais dificuldade para fazer isso e que descrever 

o exterior primeiro parecia ser uma melhor estratégia. 

 
Relacionando estratégias à vida real 

Nas sessões 3 e 4, Lucy foi encorajada a pensar como as estratégias que ela usou nas 

tarefas se assemelhavam aos estilos de pensamento que ela usou em situações da vida 

real. Mais uma vez, ela achou isso mais fácil de fazer conforme as sessões progrediram. 

Alguns de seus exemplos são os seguintes: alternar entre ver o layout dos blocos de texto 

e ler o texto de fato quando no trabalho (tarefa de Stroop); alternar no mesmo lugar entre 

o ambiente de trabalho e uma aula de dança (tarefa das palavras embutidas); alternar entre 

gramática e estrutura ao revisar um artigo (tarefa de Stroop); estimar o tamanho de um 

parafuso ao fazer reformas (tarefa de estimativa); descrever um ou dois edifícios principais 

em vez de descrever cada edifício no caminho ao informar direções a alguém (tarefa das 
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imagens complexas); ser ensinada por outra pessoa a amarrar o cadarço de uma maneira 

diferente e mais fácil (tarefa da ideia principal). É digno de nota que Lucy não só achou 

mais fácil identificar suas estratégias de pensamento e formular exemplos conforme as 

sessões progrediam, mas ela também se tornou melhor em fazer as próprias tarefas. 

 
Desenvolvendo a conscientização 

Foi por volta desse período que Lucy começou a se tornar mais consciente da rigidez de 

seus comportamentos na ala. Por exemplo, ela disse que uma enfermeira tinha comentado 

que ela sempre comia seu pudim de arroz tirando-o com a colher pela parte de cima da 

tigela, um comportamento que Lucy não tinha notado antes. A enfermeira sugeriu que ela 

tentasse comê-lo de um lado diferente da tigela. Embora Lucy tenha sido capaz de fazer 

isso, ela notou que logo começou a comer de cima novamente. Lucy e o terapeuta 

discutiram os benefícios de estar ciente destes tipos de comportamentos habituais. 

 

Identificando temas no estilo de pensamento 

Desde as primeiras sessões, Lucy realizou muito bem a maioria das tarefas; em 

consequência, todos os estilos de pensamento inflexíveis não eram inicialmente aparentes. 

Ela usou estratégias apropriadas, e os exemplos da vida real que ela trouxe envolviam 

estratégias com as quais ela parecia estar já familiarizada e utilizando regularmente em 

ambientes como trabalho, casa ou através da dança. No entanto, na sessão 5, Lucy 

comentou que, embora ela não tivesse pensado inicialmente que ela era rígida em seu 

pensamento, ela tinha observado que ela estava se aproximando das tarefas da mesma 

forma na maioria das vezes. Nas próximas sessões, o terapeuta incentivou-a a realizar 

deliberadamente algumas das tarefas de maneiras muito diferentes para explorar 

diferentes estratégias e identificar qualquer estilo de pensamento inflexível. Foi por isso 

que surgiram três questões principais em relação ao estilo de pensamento de Lucy: (1) sua 

necessidade de fazer as coisas certas/perfeitas, (2) dificuldades na alternância do foco de 

atenção e (3) dificuldades na identificação de emoções. 

 

Necessidade de fazer as coisas corretamente/ com perfeição 

A necessidade de Lucy de fazer as coisas certas foi demonstrada enquanto ela fazia 

variantes da tarefa de estimativa. Por exemplo, depois de fazer uma variante cronometrada 

da tarefa de estimativa, ela comentou que não sentiu a necessidade de ser tão rigorosa 

para encontrar o meio das linhas, e não se importava tanto com a precisão quanto antes 

de realizar as tarefas. Esta tarefa chamou a sua atenção para a forma como ela tende a 

pensar em situações da vida real, onde ela experimenta a necessidade de ser perfeita e 

de fazer as coisas corretamente. Ela relacionou o processo de ter que mudar a maneira 

de fazer algo para conseguir o mesmo resultado a um exemplo da vida real: ter que reduzir 

a exatidão de um original para cumprir um prazo no trabalho. Nessas situações, ela ainda 

sentiu a necessidade de continuar voltando para corrigir o documento e torná-lo perfeito, 

apesar do fato de que quaisquer mudanças na fase final significariam refazer outros 

procedimentos. 

Esta discussão alertou para a sua tendência a ter problemas para "deixar passar" 

quando ela pensa que está errada, e ela deu o exemplo de quando teve uma discussão 

com um colega no trabalho e não foi capaz de parar de pensar nela e de ficar 

continuamente remoendo a discussão. 
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Alternando o foco da atenção 

Problemas de atenção alternada também surgiram em tarefas de mudança de padrão 

(flexibilidade cognitiva), como as tarefas de Stroop e a de palavras embutidas. Lucy 

relacionou os processos de pensamento nessas tarefas às situações quando ela é 

interrompida quando está lendo ou quando está absorvida em algo. Nessas situações, ela 

se sente irritada por ter sido interrompida. Ela disse que, embora fosse capaz de fazer a 

alternância, ela não gostava de fazê-la e a achava irritante e difícil. 

 
Identificando emoções 

Uma outra questão que surgiu foi a incapacidade de Lucy para discutir as emoções. Ela 

sempre foi muito boa na tarefa da ideia principal, onde ela teve que resumir uma longa 

passagem de texto em alguns pontos-chave. Ela ligou essa habilidade com sua preferência 

por lidar com fatos, e não prestar atenção a detalhes irrelevantes ou abordar as emoções. 

Porque este módulo da terapia cognitiva da remediação cognitiva não foi direcionado para 

tratar da alimentação ou das emoções, isso não foi explorado com mais profundidade. No 

entanto, identificar esta questão acabou por ser uma compreensão valiosa para Lucy, e foi 

algo que ela levou adiante em suas sessões de psicologia depois que as 10 sessões de 

terapia de remediação cognitiva tinham terminado (ver comentários de Lucy abaixo). 

 
Transferindo estratégias para a vida real 

Depois de ter identificado os estilos de pensamento de Lucy, o terapeuta ajudou Lucy a 

explorar como algumas das estratégias efetivas que haviam sido aprendidas nas tarefas 

podiam ser aplicadas a situações da vida real. Por exemplo, eles discutiram como ela 

poderia aplicar a estratégia de "deixar passar" na tarefa de estimativa ao trabalhar em 

algum documento no trabalho, de modo que fosse capaz de não voltar a corrigi-lo 

novamente e novamente, tornando-se capaz de se sentir bem se ele não estivesse perfeito. 

Similarmente, foram discutidas estratégias que poderiam ajudar Lucy a lidar com 

situações em que precisava alternar sua atenção de uma coisa para outra. Sua estratégia 

de alternância na tarefa de Stroop era decidir alternar para a leitura da cor das palavras do 

que foi escrito, sem deixar a cor anterior distraí-la. Discutiu-se como ela poderia usar essa 

mesma estratégia em situações como alternar da leitura para atender o telefone, ou ser 

interrompida por um colega enquanto trabalha. 

 
Tarefas comportamentais 

Nas últimas sessões, foi introduzida a ideia de tarefas comportamentais e discutiu-se 

como Lucy poderia tentar implementá-las entre as sessões. A ideia era vincular algumas 

das novas estratégias que ela aprendeu ao longo da terapia de remediação cognitiva a 

comportamentos cotidianos. Foi projetada uma tarefa em que ela tentaria completar o 

menu da semana usando a caneta, em vez de fazer vários rascunhos a lápis (o que ela 

normalmente fazia). Uma estratégia de como ela implementaria isso foi discutida. Lucy 

disse que iria tentar olhar para os sete dias do menu primeiro como um todo antes de 

começar com os dias individuais, e iria tentar não voltar e continuar a corrigi-lo. Na próxima 

sessão, ela comentou que, embora fosse muito mais difícil do que ela esperava e que tinha 

exigido dela algumas tentativas, ela conseguiu de fato fazê-lo.  

Lucy também tentou outras tarefas comportamentais, como a compra de um jornal 

diferente, lendo-o em um lugar diferente de onde ela costuma ler, embora ela o tenha feito 
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com bastante facilidade, não achando essa tarefa particularmente desafiadora. No entanto, 

em sua carta, ela identificou potenciais tarefas comportamentais para o futuro que 

poderiam ser mais desafiadoras para ela (ver a carta de Lucy). 

 
Cartas e reflexões 

Na sessão 9, foi introduzida a ideia de cartas de fim de tratamento. O terapeuta pediu a 

Lucy para escrever suas percepções e experiências de terapia de remediação cognitiva, 

concentrando-se no que ela sentiu que tinha aprendido, e qualquer coisa que ela sentiu 

que poderia ser melhorada. O terapeuta escreveu uma carta respondendo a Lucy, em que 

resumia as sessões. 

Na sessão final, cada um leu e discutiu as cartas. Lucy tinha começado seu trabalho 

psicológico adicional com um psicólogo clínico uma semana antes que as sessões de 

remediação cognitiva tinham terminado, e tinha começado já a abordar algumas das 

questões que tinham emergido nas sessões. Por exemplo, ela já tinha começado a abordar 

suas tendências perfeccionistas e sua incapacidade de falar sobre sentimentos e 

emoções. Ela comentou que a terapia de remediação cognitiva foi uma maneira "gentil" de 

começar a pensar sobre as coisas, diferente de falar imediatamente sobre sentimentos, 

que é algo que ela teria achado particularmente difícil. Desta forma, ela pensou que a 

terapia de remediação cognitiva a conduziu muito bem à sua próxima fase da terapia. Sua 

carta de feedback ilustra isso (veja abaixo). 

 

Carta do terapeuta à paciente 

Querida Lucy, 

Estamos agora quase terminando nossas 10 sessões de terapia de remediação cognitiva 

e eu quero dizer que tem sido ótimo conhecer e trabalhar com você e agradecer por seu 

trabalho árduo e compromisso ao longo das últimas semanas. Como prometido, aqui está 

minha carta resumindo meus pensamentos sobre as sessões. 

Desde o início você não teve nenhum problema real com nenhuma das tarefas, e eu 

fiquei genuinamente impressionado com sua capacidade muito boa de refletir sobre seus 

estilos de pensamento, tanto nas tarefas dentro das sessões como na vida real. Você 

sempre se saiu bem na tarefa em que descreveu uma forma para que eu desenhasse, e 

eu desenhei corretamente na maioria das ocasiões. Em uma das primeiras sessões 

tivemos uma discussão sobre como poderia ter sido mais difícil para que eu desenhasse a 

forma, se você tivesse descrito cada detalhe interior da forma. Você se lembra como você 

tentou fazer exatamente isso na próxima sessão para testar? Fiquei impressionado com 

isso, já que eu acho que isso mostra uma capacidade de refletir sobre diferentes 

estratégias e explorá-las. Eu recordo que você relacionou esta tarefa a orientar a alguém 

e informar direções; você disse que poderia ser mais difícil entender as instruções se você 

descrevesse cada edifício ao longo do caminho, e menos confuso se descrevesse um ou 

dois edifícios principais. Outro ponto forte seu foi ver ambas as imagens na tarefa das 

'ilusões ', e você disse que você é boa em ver ambos os lados de uma história; na verdade, 

você me disse que muitas vezes faz o papel de advogado do diabo em certas situações. 

Você se saiu particularmente bem na tarefa da "ideia principal", onde você teve que 

resumir uma carta em dois ou três tópicos. Nós discutimos as estratégias que você usou 

para fazer esta tarefa e você disse que tentou delinear os temas principais, mais 

importantes, da carta, e ignorar as coisas irrelevante. Você relacionou isso com ser capaz 

de extrair os fatos de um monte de informações. Você disse que esta é uma maneira de 

pensar que é semelhante à sua, e disse que você pode ser um tipo factual de pessoa que 
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não se preocupa com detalhes irrelevantes; no entanto, você disse que isso poderia ter 

suas desvantagens também. Por exemplo, você me disse que isso pode às vezes parecer 

'seco' em certas situações, como quando envia um e-mail. Você também relacionou isso a 

preferir falar sobre fatos a sentimentos, e você me disse que você acha que é 

especialmente difícil estar na ala onde as pessoas falam sobre seus sentimentos. Mais 

uma vez, Lucy, isso mostra que você foi capaz de refletir sobre o seu estilo de pensamento. 

Você foi muito bem nas tarefas de "alternância". Você sugeriu alguns excelentes 

exemplos de como as estratégias usadas nessas tarefas podem ser semelhantes às 

situações da vida real. Por exemplo, você disse que usa esse estilo de pensamento ao 

alternar entre o formato/layout e o texto em documentos no trabalho. Nós também falamos 

sobre como essas estratégias podem ser úteis quando você está absorvido em alguma 

coisa e é interrompida, por exemplo, na leitura. Você disse que, embora você seja capaz 

de alternar nessas situações, você não gosta disso e acha algo bastante irritante. Sua 

estratégia para fazer a tarefa onde você tem que alternar entre dizer a cor da palavra ou o 

que foi escrito foi tomar a decisão de alternar no final da linha e não voltar ou ser distraída 

pela tarefa anterior. Nós falamos sobre como essa mesma estratégia poderia ser usada ao 

alternar a atenção para alguém quando se é interrompido. 

Eu me pergunto se isso às vezes torna as coisas um pouco mais fáceis para você, 
especialmente no trabalho. 

Lucy, eu acho que tivemos algumas discussões interessantes, e eu me lembro que você 

mencionou que sentia que eu a tinha 'pressionado' um pouco mais em uma das sessões 

finais. Espero que não tenha sido nada demais. Eu recordo que você disse que não pensou 

inicialmente que era "rígida" em seu pensamento; no entanto, você pensou que talvez você 

fosse, porque estava fazendo as tarefas da mesma forma nas sessões. Quando 

procuramos fazer as tarefas de diferentes maneiras, nós chegamos a algumas discussões 

interessantes. Por exemplo, na tarefa da 'estimativa' cronometrada, você comentou que 

não estava tão rigorosa na maneira como você abordou a tarefa. Isso nos levou a falar de 

situações em que essas formas de pensar poderiam ser benéficas. Por exemplo, você me 

disse que você não costuma 'remoer' as coisas, a menos que você saiba que está errado, 

e nessas situações você acha difícil deixar passar. Você deu o exemplo de que, depois de 

ter um desacordo com alguém no trabalho, considera difícil deixar isso passar. 

Em um exemplo semelhante, você falou sobre quando você completou o menu, e como 

você estava fazendo rascunhos a lápis primeiro antes de fazê-lo à caneta para que você 

não errasse. Nós conversamos sobre como você poderia tentar fazê-lo primeiro à caneta, 

e pensou na estratégia que você poderia usar para fazer isso: olhando para o menu como 

um todo primeiro antes de começar os detalhes de cada dia, e não ser tão "perfeccionista" 

em relação a isso. Esta é uma estratégia excelente que espero que você seja capaz de 

colocar em prática, não só para o menu, mas para outras situações também. Talvez, ao 

usar algumas dessas estratégias, você não se sinta como se você tivesse que se 

pressionar tanto se você não conseguir fazer as coisas direito. 

Eu realmente gostei de nossas sessões, Lucy, e espero que você tenha aprendido 

algumas coisas sobre a maneira como você pensa a partir de algumas das estratégias que 

você usou nas sessões. Espero também que com isso eu a encoraje a praticá-los em 

outras áreas da sua vida – no trabalho ou em casa. 

Desejo-lhe tudo de melhor para o seu futuro e para a sua recuperação. 

Felicidades,  

Natalie 
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Extratos do feedback de Lucy 

A carta de Lucy cobriu muitos temas, incluindo (1) desenvolver a conscientização, (2) 

questões de perfeccionismo, (3) alternar entre estímulos, (4) incapacidade de identificar 

sentimentos, (5) tarefas comportamentais identificadas para o futuro, (6) usar a terapia de 

remediação cognitiva como uma introdução a outra terapia psicológica e (7) impressão 

geral. As citações de sua carta de feedback são mostradas abaixo para ilustrar estas 

questões. 

 
Desenvolvendo a conscientização 

... Ao longo das sessões eu me tornei cada vez mais consciente do meu pensamento e do 

porquê de ter feito essas escolhas particulares. [A terapeuta] me incentivou a desafiar a 

maneira como eu fiz as tarefas, reconhecendo que havia muitas abordagens diferentes e 

isso me levou a tentar estratégias diferentes para as tarefas. 

... Nós começamos a usar os exercícios para identificar comportamentos, em vez de 

atividades, o que foi esclarecedor, já que eu comecei... achando que eu não era rígida em 

padrões de pensamento ou comportamento. Eu percebi que eu não tenho consciência de 

muitos desses padrões, como no exemplo de comer o pudim de arroz em uma borda da 

tigela; isso é algo de que eu não estava consciente, mas algo que eu fui muito capaz de 

mudar quando fui levada a prestar atenção nisso. 

 
Perfeccionismo 

... Retornar às tarefas desta maneira [verificando repetidamente] não pode ser sempre a 

coisa mais saudável a fazer, e em alguns casos pode ser melhor deixar a tarefa; ficar 

contente ao saber que ela foi concluída da melhor forma que pude dadas as circunstâncias, 

ao invés de ficar com a sensação de que não era bom o suficiente e então sentir a 

necessidade de voltar para melhorá-la. 

 
Alternar a atenção 

... Nós falamos muito sobre a minha capacidade de alternar entre duas tarefas... 

Exploramos isso ainda mais usando exemplos como a interrupção da leitura de um 

documento no trabalho por um colega. Normalmente, gostaria de ver isso como uma 

intrusão, no entanto, uma maneira mais positiva de ver isso seria vê-la como uma escolha 

ativa - estou prestando atenção nesta outra atividade, ao invés de vê-la como uma ação 

reativa ou passiva de ser perturbado. Eu posso ver os benefícios de abordar situações 

desta forma, pois isso pode me permitir ser mais flexível e tratável em vez de ficar irritada 

com a suposta intromissão. 

 
Abordando sentimentos/emoções 

As tarefas que exigiram que eu escolhesse informações factuais e pontos-chave a serem 

comunicados ilustraram para mim que é assim que eu me conduzo na vida cotidiana, 

sempre tentando comunicar os fatos e não dando tempo, ou, em alguns casos, 

importância, para as coisas que cercavam aqueles fatos. Isto poderia me levar a ignorar 

prazeres ou sentimentos, tornando mais fácil para as pessoas interpretarem mal o meu 

jeito direto, considerando-o grosseria. 
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Tarefas comportamentais para o futuro 

Uma observação que eu fiz foi que, ao construir a torre com as formas coloridas [tarefa 

da pilha de cartas], a escolha predominante que eu fiz foi nunca escolher o mesmo objeto 

que o anterior e isso me fez considerar que eu estava sendo inflexível. Isto poderia ser 

identificado na escolha de ter um café da manhã diferente todos os dias, ou ao não usar 

as mesmas roupas ou sapatos em dias consecutivos. Então, talvez estes sejam desafios 

que eu poderia identificar para o futuro. 

 

Terapia de remediação cognitiva como uma 

introdução a outro tratamento 

Minha experiência com a terapia de remediação cognitiva tem sido muito positiva e eu 

posso realmente ver os benefícios de usar essa abordagem como uma introdução a outros 

tipos de terapia. Eu nunca tinha feito qualquer tipo de terapia antes e eu tinha um monte de 

preconceitos sobre o que era a terapia e o que ela poderia me oferecer. Sentia muito medo 

ao pensa num terapeuta me dizendo: ' Conte-me sobre sua infância e seu relacionamento 

com seus pais '; mas também tinha uma fé cega de que a terapia iria oferecer algum tipo 

de epifania, que todas as minhas perguntas seriam respondidas, que eu seria capaz de 

localizar pontos exatos no tempo e relacionamentos que me levaram a este ponto. Está 

ficando claro que nenhum desses pressupostos é verdadeiro e eles se baseiam na minha 

falta de compreensão da terapia. 

Uma das razões pelas quais eu sinto que terapia de remediação cognitiva tem sido tão 

benéfica para mim é que eu cheguei agora a um estágio em que, depois de 10 sessões, 

eu consigo colher resultados em psicologia. Na minha avaliação inicial de psicologia, pude 

falar racionalmente sobre o meu desejo de tornar as coisas tão boas quanto possível, 

talvez com tendências para realizar coisas demais e aspirar à perfeição – essa tendência 

foi identificada na terapia de remediação cognitiva através dos exercícios de tempo-

limitado e de olhos fechados. Nós também identificamos a minha predisposição para me 

relacionar com as coisas racionalmente e praticamente de uma forma muito orientada à 

ação, talvez em detrimento do meu lado emocional - isso foi identificado no tratamento 

com o exercício em que me pediram para resumir uma carta em 3 ou 4 pontos-chave. Eu 

sinto que eu aceito muito mais essas ideias, porque elas já haviam sido trazidas à minha 

atenção através por outros meios, i.e. terapia de remediação cognitiva. 

Eu sinto que foi uma verdadeira realização chegar a essa compreensão na minha 

avaliação psicológica inicial e eu acredito isso se deveu muito ao nível de entendimento e 

aceitação da terapia que eu tinha adquirido através desta experiência de remediação 

cognitiva. Sem a terapia de remediação cognitiva, eu teria levado muito mais tempo para 

aceitar essas tendências, mas agora eu me sinto confiante para explorar essas questões 

adicionais em psicologia. 

 
Impressão geral 

Eu realmente gostei da pesquisa [da remediação cognitiva] e eu aprovei a complexidade 

das tarefas. Às vezes senti que as tarefas eram um pouco repetitivas, mas percebo agora 

que foi isso que me permitiu fixar estratégias pontuais e fazer conexões entre as tarefas e 

exemplos do meu comportamento. Sinto que aprendi muito neste curto espaço de tempo e 

que ainda há muito mais a explorar. Estou desapontada por não podermos continuar a 

investigação, mas talvez esta introdução me permita ser mais consciente e mais capaz de 

desafiar minhas rotinas e meu comportamento. 
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O gráfico abaixo mostra o IMC de Lucy plotado no decorrer de 10 sessões semanais de 

remediação cognitiva. As duas semanas anteriores e pós-tratamento também são 

mostrados mais os 6 meses pós-tratamento. Como mostrado, o IMC de Lucy aumentou 

constantemente de 15,0 para 16,2 kg/m2 durante as sessões de duas vezes por semana. 

Oito semanas após a terapia de remediação cognitiva, Lucy recebeu alta de um programa 

de internação de transtornos alimentares com IMC de 16,2 kg/m2, e 6 meses após a terapia 

de remediação cognitiva seu IMC foi para 16,4 kg/m2. 
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Avaliação Neuropsicológica 

Antes e depois das 10 sessões de terapia de remediação cognitiva, foram realizados testes 

neuropsicológicos para avaliar a melhora da flexibilidade e da coerência central.  Para uma 

descrição completa destas avaliações, consulte o Apêndice C. Na pontuação da coerência 

central da Figura Complexa de Rey a pontuação aumentou de 1,76 em T1 para 2,0 em T2. 

Na tarefa de Trilhas A e B, a pontuação não melhorou, já que levou mais tempo para juntar 

os pontos no tempo 2 - de 23,6 segundos em T1 para 29,2 em T2. Sobre a tarefa da 

alternância Brixton, a pontuação melhorou porque houve menos erros no tempo 2 – de 13 

em T1 a 12 em T2. Na tarefa das ilusões Haptic, a pontuação melhorou porque a percepção 

da mudança do tamanho da bola melhorou em T2 – de 10 em T1 a 9 em T2. Finalmente, 

na tarefa Cat-Bat, a pontuação melhorou porque as omissões no texto foram preenchidas 

mais rapidamente no tempo 2 – de 25 segundos em T1 a 15 segundos em T2. 

 

 

Nadine 

História pessoal 

Nadine, uma mulher de 35 anos, tem uma história de 16 anos de distúrbios alimentares. 

Ela começou a dieta Yo-Yo quando ela tinha 19 anos de idade e continuou até completar 

25 anos de idade. Tinha 31 anos velho quando foi diagnosticada com anorexia nervosa. 

Sua anorexia nervosa é do subtipo restritivo e ela sofre com depressão leve e transtorno 

obsessivo compulsivo. 

Durante sua adolescência, a mãe e o pai de Nadine tinham ideias conflitantes sobre o 

que cada um achava certo para ela. Ela se sentiu confusa com sua identidade cultural 

(tendo pais de diferentes origens étnicas e religiosas). Nadine se sentiu puxada em 

direções diferentes e nunca muito satisfeita com sua mãe ou seu pai. Sua paixão na vida 

era dançar e atuar. Quando criança, ela dançava e fazia parte de muitas produções. No 

entanto, desde que ficou ela não dança mais, mas em vez disso faz fantasias para uma 

companhia de dança. 

Im
c
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No início de sua anorexia nervosa, houve muitas mudanças na vida de Nadine. 

A promoção no trabalho não era como ela tinha imaginado que fosse. Ela achou difícil fazer 

amigos na empresa em que ela trabalhava, como a equipe estava constantemente 

mudando. Em um nível pessoal, muitos dos amigos de Nadine estavam se casando, 

estabelecendo-se e tendo filhos e isso também estava levando a sentimentos de 

isolamento. 

Foi a quarta internação de Nadine quando foi oferecida a ela a terapia de remediação 

cognitiva. Nos 5 anos anteriores ela tinha recebido terapia em família e terapia cognitivo-

comportamental, enquanto paciente externa. O IMC de Nadine no início da terapia de 

remediação cognitiva era de 13,6 kg/m2. Seu IMC no final do tratamento foi de 15,2 kg/m2. 

Seu IMC nos 6 meses de acompanhamento passou para 18,20 kg/m2. 

 
Explorando estilos de pensamento nas duas primeiras sessões 

As sessões ocorriam uma vez por semana e duraram 10 semanas. O objetivo das duas 

primeiras sessões foi permitir que Nadine tivesse uma noção do que a terapia de 

remediação cognitiva implicava; construir um relacionamento com o terapeuta; e começar 

a pensar sobre como os exercícios a fariam pensar sobre seu pensamento. O objetivo do 

terapeuta para as duas primeiras sessões foi explorar os pontos fortes e fracos de Nadine 

em termos de estilo de pensamento e construir um plano básico de formulação para o resto 

das sessões. Portanto, o maior número possível de exercícios foi abordado nas duas 

primeiras sessões. No final de cada uma dessas sessões, o terapeuta fez a Nadine 

algumas perguntas exploratórias: 

(1) O que aprendeu com essas tarefas? (2) O que elas mostraram sobre o seu estilo de 

pensamento? 3 Como as tarefas se relacionam com a vida real? Aqui estão algumas das 

respostas que Nadine deu a estas perguntas no final da primeira sessão. 

"Há outras coisas a considerar... Você nem sempre vê a imagem inteira primeiro' 

(referindo-se à tarefa das ilusões). 

'Pensamentos automáticos fazem você ver as coisas imediatamente... Elas [as tarefas] 

ajudam a ver que há lados diferentes das coisas.’ 

No final da sessão 2 as respostas de Nadine parecem estar relacionadas mais às suas 

tendências perfeccionistas, visto que ela refletiu sobre as tarefas com comentários como, 

"que está me irritando não ter visto as duas faces na tarefa da ilusão." 

' [Desenhei] mal as imagens complexas e a estimativa não é perfeita'; ‘Eu gosto de fazer 

as coisas da forma mais precisa e perfeita possível - realmente me irrita não ter desenhado 

a imagem corretamente’; ‘Eu gosto de simetria e precisão... Eu quero que tudo seja 

perfeito.’ 

Refletindo sobre as respostas de Nadine e observando-a realizar as tarefas, o terapeuta 

foi capaz de obter uma impressão de suas forças e fraquezas cognitivas. Estas incluíam o 

pensamento ‘preto no branco’; perfeccionismo extremo na conclusão das tarefas; ser muito 

lenta na execução das tarefas; persistência em tarefas/ sem multitarefas e pensamento 

dependente de regras. O plano do terapeuta para as próximas oito sessões foi: (1) 

incentivar Nadine a pensar de forma flexível e explorar pontos de vista alternativos e (2) 

desafiar o perfeccionismo de Nadine ao não completar tarefas, fazer duas tarefas 

simultaneamente com menos atenção aos detalhes de cada uma, e abordar as tarefas de 

forma descontraída. 
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Desafiando estilos de pensamento 

As sessões começaram com uma tarefa diferente e prosseguiram com uma ordem 

diferente para cada sessão – isso incentiva a flexibilidade. Nadine executou as tarefas de 

uma forma muito lenta. Foi sugerido que isso ocorria porque ela tinha medo de cometer 

um erro. O terapeuta queria que Nadine fosse capaz de desafiar esse tipo de pensamento, 

incentivando-a a cometer erros no ambiente terapêutico seguro. Portanto, nas tarefas de 

alternância, como a de Stroop, Nadine foi encorajada a ir mais rápido à custa de cometer 

erros e fazer alternâncias rápidas. Na tarefa de estimativa, o objetivo era pensar em termos 

de estimativas e aproximações em vez de exatidão. Assim, bem como incentivar Nadine 

para fazer a tarefa mais rápido, o terapeuta incentivou Nadine a fazer a tarefa com os olhos 

fechados (também promovendo a atitude de se arriscar), a partir de diferentes pontos na 

página e usando sua mão não dominante. Fazer a tarefa desta forma foi um pouco 

desconfortável para Nadine, porque os efeitos no final não eram tão bons quanto ela teria 

gostado. Seus comentários associados a esses pensamentos foram ‘fazendo as tarefas 

mais rápido eu me sinto menos no controle', 'eu tenho medo de cometer erros', e 'eu gosto 

de completar as coisas com exatidão'. Assim, Nadine foi capaz de trazer à tona seu 

pensamento quando confrontada com a necessidade de fazer algo que ela sentiu que era 

arriscado, sobre o qual ela não tinha controle, e que não levaria a um resultado perfeito. 

Seus padrões de pensamento nessas circunstâncias foram discutidos em associação com 

situações do dia a dia. Nadine achou esclarecedor refletir sobre seus comportamentos e 

pensamento em relação à perfeição e controle, uma vez que a conscientização sobre seu 

estilo de pensamento em muitas dessas situações era algo de que ela não tinha 

conhecimento, e ela achou útil considerar os prós e contras de ser menos que perfeito. 

 

Relacionando estratégias à vida real 

No final das sessões 7 – 9, Nadine foi encorajada a pensar em comportamentos e 

cenários na "vida real", onde as estratégias exploradas nas sessões poderiam ser testadas. 

Nadine decidiu que usaria um par de brincos diferente daquele que ela usava normalmente, 

algo que ela raramente mudou. Sua segunda mudança comportamental era relacionada 

com a posição de sua caneca no armário. Ela colocou sua caneca na mesma posição no 

armário da cozinha, sentindo-se ansiosa se ela era movida. No entanto, ao mover sua 

caneca para uma nova posição, ela descobriu que estava realmente em um lugar mais 

acessível. A terceira mudança consistiu em não alinhar perfeitamente seus chinelos no 

quarto. Ela conseguiu completar as mudanças de comportamento e ela e seu terapeuta 

discutiram outras mudanças que poderiam continuar a ser feitas depois de concluídas as 

10 sessões. Elas incluíam não arrumar alguns quartos da casa nos fins de semana e deixar 

o parceiro fazer as compras. 

 
Terminando a terapia 

No final da sessão 9, foi introduzida a ideia de escrever cartas finais. O terapeuta pediu 

a Nadine para incluir suas reflexões sobre a terapia de remediação cognitiva e o que ela 

achava que tinha ganhado ao fazer as sessões e as melhorias que ela achava que 

poderiam ser feitas no tratamento. Nadine gostou de fazê-lo. Na sessão final, as cartas 

foram trocadas e lidas em voz alta. 
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Carta do terapeuta ao paciente 

Querida Nadine, 

Nós agora nos encaminhamos para o fim da terapia de remediação cognitiva. Foi um prazer 

conhecê-la, Nadine, e passar a conhecê-la ao longo das semanas. 

Sinto que ao longo das sessões você começou a desafiar a sua abordagem do 

pensamento, o que é tanto empoderamento como um passo muito positivo para você. 

Escrevi esta carta como uma forma de resumir as minhas observações das nossas sessões 

em conjunto. 

Eu acho que conforme as sessões progrediam você começou a gostar do processo de 

reflexão sobre as tarefas, que você tem feito muito bem. Você achou muitas das tarefas 

fáceis de executar e, em particular, você fez a das ilusões, dos mapas e das palavras 

embutidas sem esforço. 

Com a reflexão sobre as tarefas que você tem sido capaz de dar exemplos de como 

esses conceitos podem ser uma ponte para a sua vida cotidiana. O tema do pensamento 

instintivo/analítico tem retornado muitas vezes especialmente em resposta às tarefas que 

envolveram alternar entre dizer o que está escrito e como está escrito (por exemplo, a tarefa 

Stroop das cores). Essas tarefas levaram você a começar a identificar quando ocorre esse 

pensamento instintivo e analítico. Entre os exemplos que você deu, há cenários tais como 

ter que passar a roupa tarde na noite, não conseguir deixar as abas das cortinas fora da 

linha, uma mancha em seu tapete. Você foi capaz de verificar a partir destes exemplos que 

há um conflito em seu pensamento a respeito de muitas ocorrências em sua vida diária. Eu 

acho que esta é uma grande conquista para você, Nadine, porque a identificação de 

diferenças em seu estilo de pensamento significa que você pode desafiá-los e, portanto, 

ser flexível em sua resposta a situações como essas. 

Eu acho que as tarefas das imagens complexas (descrevendo o todo de preferência ao 

detalhe) e as tarefas de estimativa permitiram que você explorasse os processos de 

pensamento por trás de sua necessidade de perfeição. Muitas questões surgiram a partir 

destas reflexões, ou seja, o seu medo de ser julgada negativamente. Elas também 

permitiram que você pensasse sobre como você vê as outras pessoas e sobre o fato de 

que você não tem padrões tão elevados para os outros. Isso levou você a raciocinar 'por 

que, então, as outras pessoas me julgariam criticamente’ e nós exploramos o fato de que 

os outros não vão julgá-la como você julga a si mesma. 

Em algumas das sessões, pedi-lhe que deixasse a tarefa de estimativa incompleta. 

Embora inicialmente você tenha ficado um pouco desconfortável com isso, você encontrou 

uma estratégia de pensamento para resolver isso e seguir em frente. Esta é uma excelente 

conquista, uma vez que demonstra que você é capaz de deixar algo em um estado 

inacabado - uma atitude que antes você encarava com insegurança. 

Seja positiva em suas perspectivas e continue a usar as estratégias de pensamento que 

você descobriu nas sessões. Desejo-lhe tudo de bom para o seu futuro. 

Felicidades, 

Helen. 

 

Carta da paciente à terapeuta 

Querida Helen, 

Muito obrigada por me conceder a chance de participar das sessões de terapia. 

Eu realmente achei a sessão mais útil do que eu imaginava. Aprendi muito sobre mim, 

descobrindo que tenho outras questões para abordar fora do meu transtorno alimentar, ou 

seja, rituais, regras e crenças. Eu pude entender que muitos deles estão ligados à anorexia 
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e que resolver um sem o outro não vai melhorar as minhas chances de me recuperar 

sozinha, mas vai simplesmente mudar os problemas para outra área. 

Eu ainda não cheguei à solução para superá-los, no entanto, eu tive um grande 

esclarecimento sobre as questões que eu preciso trabalhar. 

Os exercícios às vezes pareciam não ter relevância para a minha doença e meu futuro, 

porém, ter a oportunidade de discuti-los em mais detalhes me ajudou a entender a 

importância de experimentá-los, e que as mudanças são possíveis e poderiam levar a um 

efeito positivo na minha vida. 

Penso que as sessões serão de grande utilidade para outros doentes que sofrem de 

distúrbios alimentares e para a pesquisa, e espero que sigam em frente por um futuro 

melhor. 

Muito obrigada, Nadine 

O gráfico abaixo mostra o IMC de Nadine no decorrer de 10 sessões de remediação 

cognitiva, plotado uma vez por semana. As duas semanas antes e depois da terapia 

também são mostradas, além dos 6 meses depois do tratamento. Como mostrado, o IMC 

de Nadine aumentou constantemente de 13,90 kg/m2 no início das sessões de remediação 

cognitiva a um IMC de 15,20 kg/m2 na última sessão. Em 6 meses após o tratamento de 

remediação cognitiva, o IMC de Nadine aumentou para 18,20 kg/m2. 
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Avaliação Neuropsicológica 

Na tarefa Rey não houve mudança no escore de coerência central. Na tarefa Trails a 

pontuação não melhorou porque demorou mais tempo para juntar os pontos no tempo 2 - 

de 25,7 segundos em T1 a 31,7 segundos em T2. Na tarefa de Brixton houve uma melhoria 

em T2, pois o número de erros diminuiu - de 11 em T1 para 9 em T2. Na tarefa Cat-Bat 

não houve mudança e o tempo permaneceu o mesmo. Finalmente, na tarefa de ilusões 

Haptic houve uma melhora, pois o número de erros de persistência diminuiu – 25 em T1 a 

12 em T2. 
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Emma 

História 

Emma começou a terapia de remediação cognitiva com a idade de 21 anos, logo após a 

sua admissão em uma ala de internação especializada em distúrbios alimentares. A família 

de Emma começou a notar que sua perda de peso e padrões alimentares restritivos haviam 

se intensificado gradualmente nos dois anos anteriores à sua admissão, tornando-se mais 

perceptível após um feriado com os amigos. Foi diagnosticada com anorexia nervosa com 

19 anos de idade, embora considere que sua anorexia tenha começado aos 15, sem 

nenhuma causa óbvia. No início das sessões de remediação cognitiva o IMC de Emma era 

de 12,1 kg/m ². 

Antes de sua admissão no hospital, ela tinha começado com sucesso a estudar música 

em nível universitário, que ela não conseguiu completar, e estava trabalhando para uma 

companhia de seguros, mas achou o trabalho estressante. Emma é uma mulher muito 

bem-sucedida com um QI elevado, apesar de se sentir um fracasso. Emma descreve-se 

como uma pessoa reservada e solitária; ela tem poucos amigos e uma tendência para se 

isolar, um comportamento que era óbvio no ambiente da ala. No momento de sua 

admissão, ela disse estar farta da vida, sofrendo com desânimo, perda de sono e baixa 

concentração. Estava sofrendo de ansiedade e depressão elevadas, como demonstrado 

por suas contagens na escala de Ansiedade e Depressão do hospital (ansiedade 21/21 e 

depressão 18/21). 

Parecia que faltava a Emma a compreensão de sua anorexia e ela estava fazendo pouco 

progresso na internação. Ela estava tendo problemas para se envolver com outras 

intervenções psicológicas como parte do programa de internação, incluindo terapia de 

aprimoramento motivacional e terapia cognitivo-comportamental, expressando que ela 

achou muito difícil lidar com o conteúdo emocional. 

 

Sessões 

Emma ficava muito quieta durante as primeiras sessões, falando em voz baixa e raramente 

fazendo contato visual. Procurou-se incentivá-la por meio de tarefas que exigiam interação 

e verbalização (por exemplo, a tarefa de imagens complexas) com a terapeuta. Apesar de 

sua timidez, Emma tinha grande interesse nas sessões, apreciou as tarefas e tornou-se 

cada vez mais engajada e confiante nas sessões conforme elas progrediam. Ela participou 

de todas as 10 sessões de terapia de remediação cognitiva, em média duas vezes por 

semana, durante um período de seis semanas, continuando a se engajar ativamente em 

um programa de terapia ocupacional da internação. 

Os objetivos das sessões iniciais eram permitir que Emma se familiarizasse com as 

tarefas e fortalecesse a relação terapêutica, a fim de capacitá-la para explorar seus estilos 

e comportamentos de pensamento em um ambiente seguro. Nós cobrimos o maior número 

possível de tarefas, identificando pontos fortes e fracos, sem a reflexão mais detalhada que 

ocorre nas sessões posteriores. 

Embora Emma tivesse algumas dificuldades para se concentrar durante as sessões, ela 

demonstrou no início ser cognitivamente muito capaz de executar bem uma gama de 

tarefas. Ela usou estratégias para descrever objetos globalmente, para empregar regras 

em uma variedade de "tarefas de alternância" e demonstrou alguma flexibilidade de 

pensamento. Ao longo das sessões, Emma continuou a desenvolver com sucesso essas 

estratégias de pensamento e tornou-se mais rápida e mais precisa em seu desempenho. 
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Sua confiança em suas habilidades cognitivas rapidamente aumentou, e ela respondeu 

bem aos elogios e ao encorajamento. 

Conforme as sessões progrediram Emma foi cada vez mais solicitada a refletir sobre os 

estilos de pensamento que ela estava adotando para completar as tarefas e relacionar 

esses estilos com a vida real. O objetivo desse incentivo era ajudar Emma a se 

conscientizar mais sobre seus estilos e comportamentos de pensamento. Uma vez que ela 

foi capaz de fazê-lo, tarefas de lição de casa comportamentais foram definidas de forma 

colaborativa para que ela pudesse "testar" algumas dessas reflexões em um contexto 

cotidiano. 

Emma inicialmente parecia ter dificuldade para relacionar os exercícios com a vida 

cotidiana e disse não saber realmente o que era esperado dela, ou o que a terapeuta 

'queria' que ela dissesse. Na sessão 4, ela estava desenvolvendo sua capacidade de 

expressar e discutir os estilos de pensamento usados para completar as tarefas; em 

particular, mais pensamento global em tarefas em que ela foi obrigada a se concentrar em 

no quadro geral em oposição ao detalhe das tarefas. Emma foi capaz de empregar este 

estilo de pensamento durante a tarefa da ideia principal e claramente relacionar isso com 

as tarefas que ela tinha usado em seu emprego anterior. 

Emma gostou da tarefa das ilusões, reflexo de seu interesse por arte, e foi capaz de 

relacionar isso com áreas de sua vida em que ela era menos capaz de ver diferentes 

perspectivas ou "lados da história". Isso muitas vezes a deixou se sentindo irritada e 

frustrada e, por sua vez, mais retraída de situações sociais; um exemplo que ela deu foi de 

conversas com sua mãe, onde ambas pareciam ter dificuldades para compreender a 

perspectiva da outra. Emma sentiu que ela sempre foi muito boa em apoiar outras pessoas 

para ver as coisas de diferentes pontos de vista, mas sentiu que, quando se tratava de si 

mesma e, particularmente, seu transtorno alimentar, ela foi incapaz de ver diferentes 

perspectivas. Em relação à sua anorexia, ela comentou que, "Eu dependo e confio 

completamente no que outras pessoas estão dizendo no momento, eu consigo sempre 

enxergar por mim mesma". A partir das reflexões nas sessões, ela foi capaz de desenvolver 

uma estratégia para ajudá-la a lidar com suas dificuldades para ver as coisas a partir das 

perspectivas dos outros. Emma disse que ela tinha achado útil repetir a palavra 

"perspectiva" para si mesma em situações em que ela ficava frustrada quando as pessoas 

eram incapazes de ver as coisas de seu ponto de vista. 

Emma inicialmente também carecia de “clareza” [insight] e compreensão em alguns dos 

comportamentos mais rígidos e traços perfeccionistas que ela tinha adotado. Muito 

concretamente, ela os viu apenas como hábitos práticos e úteis. Ela foi encorajada pela 

terapeuta a explorar outros aspectos de seus comportamentos menos flexíveis que não 

eram tão úteis para ela. Com direção e apoio, Emma foi capaz de refletir sobre isso e 

depois começar a desafiar alguns desses comportamentos em exercícios para casa. Em 

particular, ela foi capaz de mudar a ordem em que ela lavava a roupa de manhã e testar a 

alternância de suas rotinas, sem ter relatado um aumento considerável da ansiedade. 

Nas sessões 6 e 7 Emma também começou a desafiar seus comportamentos menos 

flexíveis em outras áreas de sua vida em etapas realizáveis; por exemplo, ouvindo música 

em uma ordem diferente durante a noite, ouvindo estações de rádio diferentes na parte da 

manhã, e usando maquiagens diferentes. Inicialmente, ela sentiu que todos esses 

comportamentos só existiam para servir a propósitos muito práticos, mas através da 

reflexão ela foi capaz de explorar e descobrir [gain insight] como os comportamentos 

podem ser mais uma parte fixa de sua vida diária. Como resultado, ela relatou perceber 

que ela não era tão flexível como ela acreditava inicialmente e que ela estava gostando de 

testar coisas novas. 

A tendência de Emma para isolar-se na ala também foi explorada como parte de um 
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comportamento mais inflexível, que consistia nela ficar sentada na mesma sala após as 

refeições longe dos outros. Ela sentiu que esse comportamento reforçou seus sentimentos 

de baixa autoestima e baixa confiança. Uma tarefa comportamental para casa, que 

envolvia a interação e sentar-se em áreas comuns em momentos em que ela geralmente 

se isolava, explorou esse aspecto. Inicialmente, o pensamento de desafiar este 

comportamento provocou ansiedade em Emma e ela estava frustrada com ela mesma 

porque isso que ela tinha considerado simples se mostrou tão desafiador. Com 

encorajamento, Emma aceitou esse desafio e foi capaz de interagir com os outros 

pacientes na enfermaria em um jogo de tabuleiro, em um momento em que ela geralmente 

se isolaria em uma sala separada. Nas últimas sessões, começamos a focar mais no que 

tínhamos abordado e como ela pode empregar isso no futuro. 

 
Resultados 

A mudança mais notável em Emma depois das 10 sessões de tratamento foi o crescimento 

de sua confiança e autoestima. A maior confiança demonstrada por Emma nas sessões 

sobre comunicação não se limitou ao ajuste da terapia, porque ela relatou se sentir mais 

confiante em outras situações sociais, tais como grupos de terapia ocupacional, 

comentando, "eu estou percebendo que eu não vou morrer se eu falar ". 

Emma também se tornou cada vez mais capaz de refletir sobre como ela estava 

pensando. Ela começou a desafiar seus estilos de pensamento existentes, e explorar 

novos sem o medo inicial que ela tinha de não dizer o que o terapeuta "queria". Ela foi 

capaz de vincular com sucesso esses estilos de pensamento com exemplos de sua vida e 

relacionar esses estilos de pensamento a pequenas tarefas comportamentais, como o uso 

de diferentes maquiagens e sentar-se em salas diferentes após os períodos de refeição. 

Esse processo também permitiu que Emma obtivesse uma visão [insight] ampliada de seus 

comportamentos rígidos. Foi encorajador ver que Emma se sentia capaz de refletir sem 

orientação entre as sessões, e de definir seus próprios desafios de forma flexível e 

espontânea conforme as situações surgiam. Isso ajudará na aplicação do que ela aprendeu 

nas sessões a situações de sua própria vida no futuro. 

 

Carta de despedida da terapeuta à paciente 

Querida Emma, 

Nós chegamos agora ao fim de nossas 10 sessões de terapia de remediação cognitiva. 

Gostaria de repassar os progressos que você fez e aquilo de que tratamos. Gostaria 

também de agradecer o seu empenho e a sua abertura nas sessões, o que nos permitiu 

abranger muita coisa num período relativamente curto de tempo. 

O objetivo do trabalho de remediação cognitiva foi explorar e refletir sobre estilos de 

pensamento, em especial a flexibilidade, vendo coisas de diferentes perspectivas, fazendo 

multitarefa e focando a visão global em detrimento de focar muito em detalhes. 

Desde o início você foi capaz de executar muito bem nas tarefas, e usou os estilos de 

pensamento de forma eficaz. Ao longo do tempo você continuou a desenvolver e trabalhou 

estratégias para ajudá-la a completá-las mais fácil e rapidamente. Ao realizar as tarefas 

das ilusões, discutimos a importância de ser capaz de ver as perspectivas de outras 

pessoas sobre as coisas, em vez de apenas ver "um lado da história". Você me 

impressionou ao se mostrar capaz de extrair lições de nossas discussões sobre este tema 

para ajudá-la fora de nossas sessões. Você falou sobre como você acha que é mais difícil 

aplicar isso a si mesma do que aos outros, e eu acredito que isso é algo em que você 

continuará a trabalhar no futuro. Você exibiu uma boa flexibilidade em seus estilos de 
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pensamento através das tarefas de 'alternância' e ' manipulação ' que fizemos.  

Conversamos detalhadamente sobre comportamentos flexíveis e rígidos, e você 

inicialmente sentiu que sua vida não era restringida por rotinas diárias. Eu acho que 

através da terapia de remediação cognitiva você se tornou mais consciente, e muitas vezes 

se surpreendeu, das situações em que seus comportamentos podem ser menos flexíveis 

do que você pensava antes. Você foi capaz de fazer com sucesso algumas boas 

mudanças comportamentais ao ser mais flexível com a música que você ouve e a 

maquiagem que você usa. Também fiquei impressionada com sua abordagem criativa das 

relações entre as tarefas e a vida real, e uma variedade de situações diferentes. A 

princípio, creio que você achou mais difícil pensar em exemplos mais práticos ou concretos 

da vida real, e comportamentos que você poderia "testar" na vida real. Acredito que você 

achou isso difícil porque muitos dos estilos de pensamento e comportamentos de que 

falamos são mais desafiadores para você em situações que provocam ansiedade ou 

emocionalmente difíceis, em particular nas horas de refeição. Me impressionou muito que 

você já tenha começado a refletir sobre essas situações, e 'testado' ser mais flexível, 

apesar da natureza desafiadora dessas situações. Espero que no futuro você possa usar 

alguns dos estilos de pensamento e as coisas que discutimos, para enfrentar esses 

comportamentos em passos gerenciáveis. 

Outra patente força sua é a sua capacidade de fazer as tarefas que exigiram que você fosse 

descritiva ou fornecesse instruções, como a leitura do mapa ou a descrição das formas para 

eu desenhar. Nós conversamos sobre como é útil se concentrar na estrutura mais ampla 

das formas como um todo e não se deter muito nos detalhes das imagens. Nós também 

discutimos como a maneira com que você descreve as coisas precisa ser adequada para a 

pessoa com quem você está falando - não assumindo que eles saibam o que você sabe ou 

vejam o que você vê. 

Assim, eu acho que você foi capaz de se relacionar bem com a vida real, e em várias 

conversas com os outros. 

Mais visivelmente, eu vi sua confiança e autoestima crescerem ao longo das sessões. Isto 

foi refletido na maneira como você se aproximou das tarefas. Como você disse, você sente 

que já foi capaz de usar um pouco dessa confiança aumentada em outras situações, como 

nas suas sessões de TO. Falamos sobre você achar menos agradáveis outras terapias, 

mais emocionais', e que pode ser possível usar sua experiência de remediação cognitiva 

e aumentar a confiança em outras terapias. 

Você tem se mostrado capaz de assimilar o que discutimos na sessão e aplicá-lo a 

situações emergentes, ao invés de se planejar para elas, e de adotar "uma abordagem 

flexível para ser flexível!" Eu creio que isso permitirá que você use sua experiência de 

terapia de remediação cognitiva com sucesso no futuro, ao abordar novas situações. 

Espero que essas sessões tenham ajudado você a refletir sobre seus modos de pensar, e 

que com sua mente naturalmente criativa e inquisitiva você seja capaz de fazer uso deles 

no futuro. 

Tudo de bom, Abby. 

 
O gráfico abaixo mostra o IMC de Emma plotado no decorrer de seis sessões de 

remediação cognitiva, duas vezes por semana. As duas semanas antes e após o 

tratamento também são mostradas, mais o valor em 6 meses após o tratamento. Houve 

duas semanas entre a admissão na internação e ‘Pré 2 semanas’. Como mostrado, o IMC 

de Emma aumentou de forma constante de 12,10 kg/m2 no início das sessões para um 

IMC de 12,90 kg/m2 na última sessão. Seis meses após a terapia de remediação cognitiva, 

o IMC de Emma tinha aumentado para 14,40 kg/m2. 

15 
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Avaliação Neuropsicológica 

Na tarefa de Rey, a pontuação de coerência central melhorou porque a pontuação de 

cópia global aumentou no tempo 2 de 1,59 em T1 para 1,91 em T2. Na tarefa de Trails, a 

pontuação melhorou, uma vez que os pontos se uniram mais rapidamente no tempo 2 – 

de 33,94 segundos em T1 para 19,24 em T2. Na tarefa de alternância de Brixton, a 

pontuação melhorou porque havia menos erros no tempo 2 - de 7 em T1 a 4 em T2. Na 

tarefa Cat-bat a pontuação melhorou porque as omissões no texto foram preenchidas mais 

rapidamente no tempo 2 - de 25 segundos em T1 a 13 segundos em T2. Finalmente, na 

tarefa das ilusões de Haptic não houve mudança. 

 
 

 
Sarah 

 
História 

 
Sarah é uma mulher de 18 anos de idade com um histórico de seis anos de anorexia 

nervosa, que foi admitida na unidade de internação com um índice de massa corporal de 

13,5. Sarah começou a restringir sua ingestão de alimentos com a idade de 12 após a 

mudança para outro país com sua família e bullying sofrido subsequentemente na escola, 

que se centrou principalmente no fato de que ela era de uma cultura diferente, mas também 

nos requisitos alimentares relevantes para a cultura dela. Isso foi logo seguido por um 

comportamento purgativo como um meio de autopunição. Este comportamento tornou-se 

uma ocorrência diária e quando admitida na internação Sarah tinha provocado a purgação 

todos os dias nos últimos 4 anos. Sarah tinha previamente passado por duas internações 

hospitalares. Sarah foi admitida em uma unidade psiquiátrica de crianças e mais tarde em 

uma unidade psiquiátrica geral, mas não considerava o tratamento útil e perdeu uma 

quantidade significativa de peso depois que teve alta. Sarah foi encaminhada para este 

serviço devido à falta de serviços especializados de transtorno alimentar onde ela vivia. 

Sarah era uma pessoa bem-sucedida estudando para quatro vestibulares durante a sua 

admissão na unidade. Isso estava causando um aumento significativo de sua ansiedade e 

estresse, porque ela estava particularmente preocupada com a obtenção das melhores 

notas em seus exames, apesar de estar no hospital. Devido a suas experiências de bullying 
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na escola e a gravidade de seu transtorno alimentar, Sarah tinha sido socialmente isolada 

durante a maior parte de sua adolescência e dependia unicamente de sua família para 

companhia e apoio. No início de seu tratamento, Sarah exibiu vários comportamentos 

alimentares desordenados em períodos de refeição, como sujar-se de comida e esconder 

alimentos, e estava encontrando dificuldades para lidar com as demandas de 

realimentação e a rotina da internação. Sarah se apresentou na internação como sendo 

assertiva e sincera na comunicação de suas necessidades e expectativas para o 

tratamento. Ela estava interessada em iniciar o trabalho psicológico individual e ficou 

inicialmente decepcionada por ser atendida por um terapeuta de remediação cognitiva e 

não por um "psicólogo adequado". No entanto, ela aceitou começar as sessões de terapia 

de remediação cognitiva. 

 
Apresentando a terapia de remediação cognitiva 

 
A terapia de remediação cognitiva foi introduzida como uma intervenção baseada em 

evidências de pesquisa que mostram que todos nós temos estilos de pensamento 

particulares e é baseada na ideia de que, com a prática, podemos treinar nosso cérebro 

para melhorar certas habilidades e estratégias que podem nos ajudar. O terapeuta 

comparou-a com jogos de treinamento do cérebro com que Sarah estava familiarizada e 

relatou que ela tinha gostado. Isto pareceu melhorar seu nível de interesse em se engajar 

na terapia de remediação cognitiva. Destacou-se também que nesta intervenção 

psicológica preocupava-se em aprender mais sobre o estilo de pensamento de Sarah e a 

vida cotidiana e não foi projetada para abordar problemas de peso e forma. 

 

 
Visão global vs. Exercício de detalhe e foco 

 
Usando a tarefa de imagens complexas o terapeuta explorou com Sarah sua capacidade 

de pensar e se comunicar de forma substancial e holística. Sarah descreveu as imagens 

complexas começando com os elementos maiores e mais tarde adicionando os detalhes, 

o que foi uma estratégia bem-sucedida. Através da discussão, Sarah foi capaz de identificar 

que esta era a estratégia que ela tinha visado e estava satisfeita com o resultado. 

A tarefa da ideia principal foi mais desafiadora para Sarah. A primeira vez que ela 

resumiu a carta escolhida, ela quase repetiu o original palavra por palavra. O terapeuta 

incentivou-a a resumir novamente, mas desta vez em tópicos. Sarah usou papel e lápis 

nesta tarefa e depois de várias repetições conseguiu condensar as informações nas 

mensagens principais mais importantes. 

Outro desafio para Sarah foi descrever a imagem de uma cena de rua movimentada. O 

exercício envolveu tanto Sarah quanto o terapeuta escrevendo uma descrição do que 

podiam ver na foto. Sarah escreveu vários parágrafos descrevendo vários detalhes 

enquanto o terapeuta escreveu alguns tópicos delineando os principais componentes da 

cena. Sarah refletiu que essas tarefas tinham sido duras, já que ela não queria deixar nada 

de fora por medo de não ser totalmente compreendida ou de deixar de fora algo importante. 

Através da reflexão ela percebeu que, às vezes, incluir muitos detalhes pode confundir um 

ouvinte e também levá-lo a ser mal interpretado. 

 
Visão Global versus Detalhe e Foco – Reflexões sobre a Vida Cotidiana 

 
Quando perguntada se foi capaz de olhar para a visão global em outros lugares da vida 

ou se ela tendia a se preocupar com detalhes, Sarah disse que estava muito mais 
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preocupada com detalhes em sua vida diária. Ela se descreveu como sendo muito 

"analítica", muitas vezes ficando sobrecarregada quando pensa em todas as dificuldades 

ou problemas de que ela gostaria de tratar. Sarah deu o exemplo de que se ela tivesse 

uma lista com cinco coisas para fazer e conseguisse fazer quatro delas, ela se concentraria 

naquela que não tinha conseguido fazer em vez das quatro que ela tinha feito, e, 

consequentemente, iria se sentir um fracasso. Isso foi importante em seus trabalhos 

escolares, porque ela se pressionava significativamente para completar cada pequeno 

pedaço de trabalho perfeitamente, o que tornou muito difícil priorizar e manter os objetivos 

maiores de seus estudos em mente. Isso muitas vezes causou muito stress e ansiedade 

em relação ao trabalho escolar e medo de ficar sem tempo. 

Sarah também falou que lança mão de muitos detalhes quando se comunica. Sarah se 

deu conta de que esse era um problema para ela, já que achava difícil se envolver em 

“conversa fiada". Ela muitas vezes acha difícil seguir o ponto principal das conversas e está 

muito preocupada em fornecer informações suficientes e preencher quaisquer lacunas nas 

conversas. Ela se deu conta de que isso pode explicar por que ela achava difícil fazer 

amigos, já que as pessoas muitas vezes se perdem em conversas com ela. 

Sarah muitas vezes falava sobre sentir falta de sua família enquanto ela estava na 

internação e de achar difícil de se convencer que eles ainda se preocupavam com ela. Sarah 

achava difícil entender que sua família pudesse tê-la em mente, mesmo quando eles não 

estavam com ela. 

Sarah recebeu um feedback positivo por sua estratégia na tarefa das imagens complexas 

e sua capacidade de, eventualmente, condensar as letras na tarefa da ideia principal. 

Enfatizou-se como essas tarefas refletem que ela tem a habilidade de olhar para a visão 

global e que, com a prática, espera-se que ela seja capaz de fortalecer essa habilidade e 

usá-la mais na vida cotidiana. 

 
Visão Global versus Detalhe e Foco - Prática 

 
Desde a primeira sessão ficou claro que Sarah teve grande dificuldade para ver o 

contexto global na vida e para alternar sua atenção para longe das dificuldades que ela 

estava tendo para administrar seu tratamento na unidade, em particular os momentos de 

refeição. Ela estava preocupada com os aspectos negativos do tratamento e da 

recuperação e achou difícil focar em alguma coisa positiva. Para resolver isso começamos 

cada sessão com um resumo de como as coisas tinham mudado ou melhorado desde o 

início da admissão em vez de focar na refeição que ela tinha acabado de comer ou o que 

tinha acontecido naquela manhã. Conforme as semanas se passavam Sarah tornou-se 

mais capaz de ver sua admissão como um todo e o período de tempo que ela estava se 

concentrando em reflexões tornou-se maior. Em sessões posteriores Sarah foi capaz de 

refletir que ela estava saindo mais do que quando ela chegou, tinha mais energia por ter 

melhorado a nutrição e que seu humor tinha melhorado. 

As refeições foram um momento em que a preocupação com os detalhes do que ela 

estava comendo era mais problemático para Sarah e muitas vezes resultou em 

comportamentos próprios do transtorno alimentar na mesa de jantar. Sarah foi encorajada 

a pensar sobre seu futuro como uma forma de praticar o pensamento global e foi convidada 

a preencher cartões de memória com razões para se recuperar e as coisas que ela gostaria 

de alcançar na vida. Isto incluiu andar na praia, ter uma família e ter uma carreira. Sarah 

achou isso muito proveitoso durante as refeições e relatou que era uma boa distração para 

não pensar sobre a comida. 

 

 



100  

Flexibilidade – exercícios 

 
Ao longo das 8 sessões Sarah completou várias tarefas que envolviam alternância e 

pensamento flexível. Sarah achou os exercícios de alternância de Stroop e das palavras 

embutidas particularmente difíceis. Ela tendia a ser lenta no início, mas aumentava seu 

ritmo durante a tarefa. Estas tarefas foram repetidas em várias sessões durante toda a 

intervenção e Sarah tornou-se muito mais confiante e confortável ao fazê-las. 

É digno de nota que o inglês não é a primeira língua de Sarah. As tarefas de alternância, 

em particular, exigem que a pessoa faça julgamentos rápidos sobre palavras que podem 

ter sido mais difíceis para Sarah. No entanto, ela foi capaz de completar essas tarefas. 

Através da reflexão, Sarah foi muito capaz de perceber que, para completar essas 

tarefas, seria preciso ser flexível e capaz de se adaptar rapidamente a novas informações. 

Sarah reconheceu que isso era algo que ela geralmente acha difícil e gostaria de praticar. 

Ela geralmente gostava das tarefas de alternância e as considerava um desafio instigante. 

 
Flexibilidade - Reflexões sobre a vida cotidiana 

 
Ao discutir o pensamento flexível em relação às tarefas Sarah reconheceu que ela podia 

ser muito rígida em suas rotinas diárias, mas foi inicialmente relutante em compartilhar 

mais detalhes nas sessões de terapia de remediação cognitiva. 

Sarah expressou o desejo de ser mais despreocupada e espontânea como sua mãe e 

irmã, mas explicou que se sentia mais estruturada e regrada, como seu pai. Ela temia que, 

talvez, ela tivesse nascido com esses traços e não fosse capaz de mudar. Nós discutimos 

como o cérebro é "plástico" e pode ser "moldado" e adaptado com exercícios. Foi também 

salientado que o objetivo da terapêutica não era remover nenhuma característica que 

alguém possa ter, mas simplesmente reforçar as outras, de modo a incentivar um repertório 

mais vasto de habilidades. 

Na sessão 4 Sarah se julgou capaz de descrever seus hábitos matinais para a terapeuta, 

que envolviam uma rotina rigorosa desde o momento em que se levantava. Em particular, 

Sarah completaria sua rotina matinal no banheiro na mesma ordem todos os dias e, em 

seguida, precisaria incluir certa quantidade de tempo para o exercício e para a oração. 

Sarah explicou que esta rotina a fazia sentir-se segura e capaz de enfrentar o dia. Ela 

também foi capaz de ver, no entanto, que era demorada e que havia momentos em que as 

coisas fora de seu controle interfeririam, por exemplo, outro paciente no banheiro no 

momento em que ela queria usá-lo. Sarah expressou um desejo de ser mais flexível e ser 

capaz de "seguir o fluxo". Ela foi capaz de ver que isso seria útil quando se está em 

situações desconhecidas e deu o exemplo de estar de férias com outra família. 

Como mencionado, Sarah estava estudando para o vestibular durante sua admissão. 

Isso era algo com que ela estava lutando e achava muito difícil de corrigir, enquanto na 

internação. Queixou-se de ser interrompida ou distraída pela rotina da internação, por 

exemplo exames de sangue que estão sendo colhidos, observações físicas da equipe de 

enfermagem. Na reflexão Sarah pôde ver que essas distrações só duravam, alguns 

minutos, mas ela achou quase impossível alternar a sua atenção de volta para o seu 

trabalho escolar, uma vez que ela tinha sido distraída. 

Foi discutido em sessão como Sarah tinha a capacidade de ser flexível, mas que talvez 

ela não tivesse confiança em suas habilidades. Suas habilidades linguísticas foram dadas 

como um exemplo, já que Sarah falava três línguas. Sarah foi encorajada a falar sobre 

como inicialmente era difícil falar com diferentes membros de sua família em diferentes 

línguas, mas foi lembrada de como ela agora gerencia isso perfeitamente. Isso mostra 

grande flexibilidade de pensamento. Sarah achou difícil aceitar essa força em si mesma. 
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Flexibilidade – prática 

 
Durante as sessões Sarah achava difícil alternar sua atenção para outra coisa além de 

falar sobre as refeições e sentiu que o tudo em seu dia era focado nas refeições. As tarefas 

foram usadas como base para discussões sobre Sarah ser capaz de alternar a atenção 

para além de certas coisas que estavam fora de seu controle (como as refeições) e se 

concentrar nas coisas que ela podia controlar. Destacou-se que, se Sarah preenchesse o 

tempo entre os horários de refeição com outras atividades, então seria mais fácil alternar 

sua atenção para outra coisa além dos horários de refeição. Na sessão Sarah escreveu 

uma lista de atividades de que ela iria desfrutar e que ela poderia escolher fazer. 

Após as discussões sobre os rituais da manhã de Sarah, ela foi questionada se havia 

algo pequeno que ela sentiu que poderia mudar para que praticasse a flexibilidade. Sarah 

optou por escovar os dentes depois de seu banho, em vez de antes. Na próxima sessão, 

Sarah praticou isso três vezes. Ela refletiu que o primeiro tinha sido difícil, mas depois que 

ficou mais fácil ela mostrou interesse em escolher outra coisa em sua rotina para desafiar. 

Sarah escolheu na sessão desafiar sua rotina de exercícios antes do almoço, que incluía 

saltos estrela em seu quarto. Para resolver isso, Sarah iria se certificar de que estaria nas 

áreas comuns antes do almoço para praticar a alternância de sua atenção para além da 

necessidade de se exercitar. 

Foi observado pela terapeuta que Sarah sempre usava seu cabelo da mesma maneira 

todos os dias (uma trança sobre o ombro direito). Ela foi perguntada se poderia fazer outro 

tipo de penteado, o que ela disse que ia achar muito difícil. A terapeuta prometeu que viria 

com o cabelo diferente para a próxima sessão para mostrar colaboração. Sarah foi incapaz 

de mudar seu penteado inicialmente, no entanto, e foi apenas na 7ª sessão que ela foi 

capaz de revelar que era porque ela escondia comida nele. Sarah sentiu uma sensação de 

alívio ao revelar isso e com por sua própria iniciativa começou a pentear seu cabelo em 

muitos estilos diferentes. O terapeuta deu muitos feedbacks positivos em relação a isso e 

observou-se que Sarah foi muito elogiada por outros pacientes e funcionários. 

Na sessão final, Sarah começou a se desafiar a não vomitar. Sarah revelou que ela não 

tinha passado um dia sequer sem vomitar pelos últimos quatro anos. Ela sentiu que tinha 

reunido a confiança e motivação para começar a desafiar isso e na sessão final relatou 

que ela não tinha vomitado por uma semana. Sarah continuou a desafiar este 

comportamento durante todo o restante de sua admissão. Esta foi uma conquista notável 

para ela e, embora não fosse algo que tenha sido abordado diretamente nas sessões de 

terapia de remediação cognitiva, a abordagem motivacional e o incentivo de desafios 

comportamentais podem ter contribuído para a capacidade de Sarah para começar a 

abordar esse impedimento. 

 

 
Comentários de Sarah sobre a terapia de remediação cognitiva: 

 
"Eu achei a terapia de remediação cognitiva muito útil. Abriu novas portas ao meu modo de 

pensar. Eu nunca soube que eu era capaz de alterar minha mente e me tornar a pessoa que 

eu queria ser. Antes, eu pensava que era apenas a forma como a minha mente funcionava e 

nem sequer me dava ao trabalho de desafiá-la. Mas agora eu percebi que tenho as chaves 

para abrir minha mente para mudanças positivas. " 

 
O gráfico abaixo mostra o IMC de Sarah plotado no decorrer de seis sessões de 

remediação cognitiva, duas vezes por semana. As duas semanas antes e após o 

tratamento também são mostradas, além do valor em 6 semanas após o tratamento.  
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Avaliação Neuropsicológica 

Na tarefa de Rey o índice de coerência central de Sarah aumentou de 0,96 da terapia 

de remediação cognitiva a 1,14 após a TRC, sugerindo que a maneira como ela processou 

a imagem tinha se tornado mais global. 

A tarefa de Brixton conta o número de erros que o respondente comete. Sarah cometeu 

12 erros antes da terapia de remediação cognitiva, colocando sua pontuação dentro da 

gama 'média alta'. Após a terapia de remediação cognitiva, ela só cometeu 4 erros, movendo 

sua pontuação para a gama 'muito superior'. 
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Jo 

 
História pessoal 

 
Jo, uma mulher de 26 anos de idade, teve um histórico de 1 ano de anorexia nervosa 

(do subtipo “purgativo”). Ela relatou que tinha começado a dieta quando tinha 25 anos e a 

partir deste ponto começou a perder quantidades significativas de peso. 

 
Quando Jo começou a escola secundária, ela sofreu bullying, o que impactou sua 

autoestima. Além disso, depositavam muitas expectativas nela na escola, e ela, por sua 

vez, depositava-as em si mesma. Aos 12 anos de idade, começou a se automutilar e foi 

encaminhada para os serviços de saúde mental da criança e do adolescente (CAMHS), 

com 15 anos. Jo estava experimentando desânimo, ansiedade e transtorno de pânico e 

praticava automutilação regularmente. Ela recebeu terapia individual por mais de um ano, 

o que ela considerou de grande ajuda. 

 
Durante o aparecimento de seu transtorno alimentar, Jo estava experimentando baixa 

autoestima. Originalmente, sua razão para fazer dieta era ter um corpo mais magro, mas 

logo sua vida se tornou muito pré-ocupada com dieta e exercício.  A perda de peso 

subsequente deu-lhe um senso de realização e controle em sua vida e Jo criou regras 

rígidas sobre alimentação e exercício, como ‘Eu tenho que ser a melhor e eu preciso ser 

perfeita’ e tinha tendências obsessivas em relação a essas regras. Jo relatou que seu 

transtorno alimentar se tornou uma boa distração, visto que ela não tem que enfrentar 

sentimentos difíceis ou responsabilidades e que isso fornecia a sensação de autocontrole 

e de ser boa em alguma coisa. 

 
Jo não teve contato prévio com os serviços de transtorno alimentar e esta foi sua primeira 

admissão no hospital. Antes de sua admissão ao hospital, Jo tinha completado um grau 

universitário em literatura inglesa e estava trabalhando a tempo inteiro. Tinha trabalhado 

previamente como um assistente comunitária de prevenção às drogas e depois como 

professora. 

A mudança que ela desejava era ter uma perspectiva mais relaxada em relação à vida, 

ser menos rígida e desenvolver um pensamento mais equilibrado no que diz respeito ao 

alimento e ao exercício. 

 
Foi durante esta primeira admissão na internação para um transtorno alimentar que foi 

oferecia a Jo a terapia de remediação cognitiva. Seu IMC no início da terapia de 

remediação cognitiva era de 15,4 e no final da intervenção de 17,4. 

 

Uma introdução à terapia de remediação cognitiva: explorando estilos e estratégias de 

pensamento  

 

As 8 sessões de remediação cognitiva aconteciam duas vezes por semana e duravam 

de 30 a 45 minutos. As duas primeiras sessões foram dedicadas a introduzir Jo ao conceito 

de terapia de remediação cognitiva e a pensar sobre como os exercícios poderiam ser 

usados para refletir sobre estilos e estratégias de pensamento. 

Depois de cada tarefa, Jo era encorajada a pensar sobre o que ela tinha achado da 
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tarefa, como ela a tinha completado e quais as estratégias que ela usara. Os prós e contras 

da estratégia foram então discutidos, bem como algumas estratégias alternativas que ela 

poderia ter usado. Jo foi então encorajada a refletir sobre o uso dessas estratégias em sua 

vida cotidiana. Essas reflexões permitiram que Jo pensasse em seu estilo de pensamento 

e como ela poderia incorporar estratégias alternativas, bem como mais flexibilidade em seu 

cotidiano. 

No final de cada sessão, Jo e a terapeuta revisavam o que tinha sido abordado na 

sessão, ou seja, o que Jo julgava ter aprendido sobre seus estilos de pensamento e como 

eles se relacionavam com sua vida cotidiana, e, em seguida, pensava em desafios 

comportamentais que ela poderia tentar antes da próxima sessão. 

 

 
Desafiando estilos de pensamento 

 
A primeira tarefa usada para explorar o conceito da visão global foi a tarefa das "formas 

complexas". Jo realizou a tarefa de maneira muito detalhada (por exemplo, as instruções 

que ela deu à terapeuta sobre a figura incluía informações sobre centímetros e graus de 

ângulos). Ela também hesitou bastante e muitas vezes reformulou instruções para garantir 

que elas fossem tão abrangentes quanto possível. Jo e a terapeuta refletiram sobre como, 

embora a figura tenha sido reproduzida com bastante precisão pela terapeuta, tais 

instruções detalhadas poderiam ser opressivas. Isso levou a pensar sobre a vida cotidiana 

de Jo e como, no trabalho, ela muitas vezes tinha que transmitir um monte de informações 

detalhadas em e-mails para os colegas: foi discutido que, embora focar em detalhes seja 

útil em algumas situações, também pode ser confuso ou opressivo, portanto, poderia ser 

produtivo pensar sobre o contexto ou a situação em que as informações deveriam ser 

reformuladas. 

Isso foi explorado ainda na tarefa da "ideia principal", em que Jo condensou grandes 

quantidades de informação em tópicos, resumiu o texto e lhe deu um título curto. Jo refletiu 

que evitar ficar preso aos detalhes era adequado à transmissão de informações 

detalhadas. 

 
A fim de explorar a alternância, a terapeuta optou por focar primeiro na tarefa das ilusões. 

Jo conseguiu ver as duas imagens e diferentes aspectos da imagem rapidamente, e foi 

capaz de alternar entre eles. Jo explicou, de fato, que ela gosta de multitarefas e que ela 

faz muito isso no trabalho. Esse conceito de alternância foi usado para explorar como Jo 

poderia usar essa força para mudar de uma perspectiva para outra quando, por exemplo, 

discordar de alguém sobre algo. 

Nas imagens mais complexas na tarefa das ilusões, embora Jo tenha sido capaz de ver 

ambas as imagens, ela achou mais complicado se concentrar em apenas uma imagem, 

uma vez que ela prestaria atenção nos detalhes da outra imagem. Jo e a terapeuta 

exploraram como os detalhes podem, de fato, distrair e que é importante ver o contexto 

global para evitar ficar preso a um detalhe à custa do resto. Isso foi explorado 

adicionalmente em outras tarefas de alternância e Jo relatou que conseguia entender como 

ter em mente a visão global poderia ajudá-la quando ela está ansiosa e se prende a um 

detalhe particular. 

 
Finalmente, a tarefa de Stroop foi usada para explorar ainda mais a flexibilidade, e 

Jo refletiu que durante sua admissão à unidade de internação ela teve que mudar 

completamente seu estilo de vida e ser flexível, e que ela estava satisfeita por ter sido 

capaz de fazer isso. Além disso, isso se relacionava com a necessidade que Jo tinha de 
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fazer as coisas perfeitamente, e ela podia ver como este não era um estilo de pensamento 

que a ajudava, pois ser flexível permitiu que ela tivesse mais liberdade. 

A tarefa de "estimativa" foi usada durante as sessões para desafiar a necessidade 

de perfeição de Jo, e embora no início ela tenha encontrado dificuldades para completar a 

tarefa rapidamente e para estimar de modo aproximado o meio das linhas, no final ela foi 

capaz de completá-la rapidamente e sem se preocupar excessivamente com a exatidão. 

Jo relatou que sua necessidade de perfeição estava presente em muitos aspectos de sua 

vida, e que, por exemplo, ela não permitia erros em seus desenhos e esboços e além disso 

comia em uma ordem particular. 

Ao longo da terapia de remediação cognitiva, Jo explorou essa necessidade de 

perfeição e refletiu que ela poderia se permitir ser mais espontânea e mais flexível no geral. 

 

 
Tarefas comportamentais 

 
Ao longo das sessões, Jo e a terapeuta pensaram em tarefas comportamentais que Jo 

poderia fazer entre as sessões para testar estratégias alternativas para lidar com situações 

de vida cotidiana, e os desafios que ela poderia se propor para mudar uma rotina específica 

ou hábito. 

Em primeiro lugar, Jo tentou ganhar flexibilidade na sala de jantar e desafiou seus 

comportamentos habituais. Ela também tentou relaxar mais após as refeições e tentou ser 

mais aberta nos grupos da internação. Outros desafios que foram discutidos nas sessões 

foram se permitir errar em seus esboços e desenhos, e também aceitar coisas como lascas 

e imperfeições em seu esmalte que ela normalmente não aceitaria. 

Desde o início, Jo estava ansiosa para experimentar esses desafios comportamentais e 

não só com tentou com sucesso os discutidos nas sessões, mas também surgiu com outros 

que ela, em seguida, discutiu na sessão seguinte com a terapeuta. 

 

 
Terminando a terapia 

 
No final da sessão 8, a ideia de cartas de término foi introduzida. Jo foi convidada a 

refletir sobre o trabalho que ela tinha terminado como parte da terapia de remediação 

cognitiva e o que ela pensava ter ganhado ao longo da intervenção. A terapeuta escreveu 

uma carta a Jo, resumindo o trabalho realizado durante as sessões e uma sessão final foi 

marcada, que foi quando o terapeuta e Jo se reuniram para ler suas cartas em voz alta e 

depois trocá-las. Foi uma oportunidade para refletir juntos sobre a intervenção como um 

todo, o que Jo sentiu que tinha conseguido e o que ela poderia fazer no Futuro. 

 
Ao longo da terapia de remediação cognitiva, Jo foi motivada a participar dessa 

intervenção. Apresentou-se como perspicaz em relação a suas dificuldades e ao impacto 

negativo que o transtorno alimentar estava tendo em sua vida. Jo foi reflexiva durante as 

sessões e foi motivado a fazer mudanças comportamentais e pensar em novos desafios 

comportamentais. 
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Carta da terapeuta à Jo 

 
Querida Jo, 

 

Nós já terminamos nossas oito sessões de terapia de remediação cognitiva e eu quero 

dizer que foi um prazer conhecer e trabalhar com você. Muito obrigada pelo seu trabalho 

árduo e compromisso ao longo das últimas semanas. Como expliquei, aqui está a minha 

carta para você, resumindo meus pensamentos sobre o trabalho que fizemos juntas. 

O objetivo do nosso trabalho em conjunto foi explorar e refletir sobre os estilos de 

pensamento, em especial a flexibilidade, vendo as coisas de diferentes perspectivas, 

praticando multitarefa e focando a visão global em vez de focar muito em detalhes. Eu 

percebi que ao longo das sessões você começou a desafiar a si mesma e sua abordagem 

do pensamento, o que é um passo positivo. 

 
Desde o início, você não teve nenhum problema real com qualquer uma das tarefas e 

me impressionou como você foi capaz de refletir sobre seus estilos de pensamento, tanto 

nas tarefas dentro das sessões como na vida cotidiana. 

 
Quando trabalhamos na tarefa das "formas complexas", discutimos como era mais difícil 

para eu desenhar a forma quando você descreveu mais detalhes. Além disso, como eu 

desenhei a forma corretamente na maioria das ocasiões, com ou sem instruções 

excessivamente detalhadas, refletimos sobre como uma abordagem de visão global foi 

proveitosa e como os detalhes não foram, talvez, tão necessários neste contexto. 

 
Ao longo das sessões, você achou fácil praticar multitarefas, pois, como explicou, você 

regularmente as executa no trabalho e condensa grandes quantidades de informação. 

Você deu o exemplo de ter que mandar um e-mail a um colega com as partes mais 

importantes de informação que você recolheu de uma entrevista longa e detalhada com 

um cliente. 

 
Você também foi particularmente bem na tarefa da "ideia principal", em que você tinha 

que resumir uma carta em três tópicos. Discutimos as estratégias que você usou para fazer 

essa tarefa e você disse que tentou extrair os temas principais, mais importantes da carta, 

e ignorar os detalhes irrelevantes. Você deu sugestões de como você melhoraria o texto 

para torná-lo mais claro e melhorar a estrutura geral. 

 
Além disso, um ponto forte seu foi conseguir ver ambas as imagens nas tarefas de 

ilusões, e você disse que você é boa em ver os dois lados de uma história e ver a 

perspectiva de outra pessoa em uma discussão, por exemplo. 

 
Nós também fizemos exercícios cognitivos de ‘alternância’, que você considerou menos 

agradáveis, já que eles podem ser complicados e confusos. No entanto, você foi capaz de 

refletir sobre o seu estilo de pensamento e deu um grande exemplo de ter que ser flexível 

e de alternar: desde que você foi admitida na internação, você teve que mudar todo o seu 

estilo de vida e rotinas normais, como o trabalho. 

 
Ao longo das sessões, discutimos também a necessidade de que as coisas sejam muito 

precisas, "certinhas", e seu esforço para alcanças a perfeição, por exemplo, quando faz 

esboços e desenha. A tarefa da 'estimativa' foi útil porque nos permitiu explorar a sua 

necessidade de que as coisas sejam feitas da forma mais precisa possível. No início, foi 



107  

difícil para você fazer este exercício rapidamente e estimar aproximadamente o meio das 

linhas; no entanto, nas nossas últimas sessões, você conseguia fazê-lo rapidamente, e 

não estava excessivamente preocupada se alguns deles não estavam tão precisos quanto 

poderiam ter sido. Você foi capaz de realizar com sucesso algumas boas mudanças 

comportamentais ao ser mais flexível com o esmalte: você foi capaz de aceitar que ele 

descascou e não teve que refazer tudo como você normalmente teria feito. 

 
No geral, tentar não ser muito dura consigo mesma sobre as coisas é uma excelente 

estratégia e uma que eu espero que você seja capaz de colocar em prática, não só nesses 

casos, mas também em outras áreas da vida. 

 
Em resumo, acho que a tarefa das formas complexas e as tarefas de estimativa 

permitiram que você explorasse os processos de pensamento por trás de sua necessidade 

de perfeição e exploramos o fato de que as coisas nem sempre precisam ser perfeitas e 

muito detalhadas para serem precisas. 

 
Você também começou a refletir sobre situações emocionalmente difíceis e "testou" ser 

mais flexível, apesar da natureza desafiadora dessas situações, e espero que no futuro 

você seja capaz de usar alguns dos estilos de pensamento e as coisas que discutimos, 

para abordar estes comportamentos em etapas administráveis. 

 
Eu realmente gostei de nossas sessões juntas e espero que você se dê conta de que 

você aprendeu algumas coisas sobre a maneira como você pensa, a partir de algumas 

das estratégias que você usou nas sessões. Espero também poder encorajá-la a praticá-

las em outras áreas da sua vida – no trabalho ou em casa. 

 
Desejo-lhe tudo de melhor para o seu futuro e para a sua recuperação. 

 
Felicidades, 

Naima 

 
Carta da paciente à terapeuta - Extratos 

 
"... Gostaria de te agradecer por todo o seu trabalho e por ter gasto seu tempo nas 

últimas semanas para realizar o programa de terapia de remediação cognitiva comigo. Eu 

apreciei as sessões e as achei muito úteis; espero poder aplicar o que aprendi na minha 

vida. " 

 
"No início, eu achei difícil entender como os exercícios poderiam ter uma aplicação 

prática. No entanto, você sempre foi muito solícita e me mostrava como aplicar as ideias 

em situações da vida real, e me ajudou com exemplos quando eu precisava. Achei muito 

importante você me pedir para pensar em cenários reais nos quais eu poderia aplicar as 

diferentes ideias, porque isso me ajudou a estabelecer uma relação entre os exercícios no 

papel e fazer mudanças reais. " 

 
Visão global: 

".... Eu achei o conceito de olhar para o contexto global na vida [...] uma estratégia útil 

para me ajudar a gerir as minhas ansiedades em relação à alimentação. [...] Eu tentei me 
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lembrar que, no conteúdo da minha vida como um todo, o peso é apenas uma parte de 

quem eu sou e não deve ser a coisa mais importante. [...] Eu também o usei quando eu 

fiquei preocupada com o meu ganho de peso e fui tomada por ansiedades relativas ao fato 

de estar ficando mais gorda - eu tentei me lembrar que no conteúdo da minha vida como 

um todo, o peso é apenas uma parte de quem eu sou e não deve ser a coisa mais 

importante. [...] Também me ajudou a começar a pensar sobre a visão global da minha 

recuperação e a ver que comer e ganhar peso é apenas uma das formas de garantir que 

eu fique bem e feliz - olhando para o contexto global, sobretudo, eu posso ver agora que 

eu preciso tratar de um monte de questões e fazer muitas mudanças. Eu posso ver agora 

que eu fiquei presa no detalhe da dieta como uma distração para não enfrentar as maiores 

realidades e responsabilidades em vida ". 

 
Tarefa de estimativa: 

"... Eu também tirei a ideia de relaxar e ser flexível no meu pensamento e abordagem 

da vida a partir de tarefas como a tarefa de estimativa. Isso me ensinou que eu deveria 

relaxar mais e ser menos perfeccionista e regrada e regida por 'deveres', porque fazer isso 

tem muito pouco impacto negativo. Eu apliquei isso a coisas como a minha atitude em 

relação às calorias, tentando ser menos rígida, porque se estou com algumas calorias a 

mais ou a menos em relação ao meu plano de refeição não deveria ser tão importante, e 

além do que eu não deveria me sentir culpado e temer consequências negativas se eu não 

seguir exatamente o que eu acredito serem as escolhas alimentares ‘perfeitas’. [...] Embora 

eu defina altos padrões para mim e me esforce para ser perfeita, eu comecei a tentar e 

considerar que eu posso me dar ao luxo de relaxar um pouco mais comigo mesma, mesmo 

porque, na realidade, as diferenças que são exteriormente perceptíveis para outras 

pessoas são provavelmente muito pequenas, mesmo quando me sinto muito mal por não 

manter os altos padrões que defini para mim. 

 
Tarefa das ilusões: 

"... Eu também percebi a importância de ser mais flexível e relaxar mais em relação ao 

meu pensamento sobre tarefas como os exercícios de mudança de imagem. Eles me 

ensinaram a tentar ver as perspectivas de outras pessoas sobre as coisas, e me lembrou 

de considerar as opções e ideias dos outros, mesmo quando eu tenho dificuldade de vê-

las sozinha. " 

"Eu também pensei, com a ajuda das tarefas, que talvez haja mais de uma maneira de 

ver a mim mesma, e que talvez eu possa ser vista como não tão ruim assim, e também 

que outras pessoas podem estar me vendo e me julgando por coisas diferentes do meu 

peso ou número da roupa." 

"... Eu tentei usar o que eu aprendi para ser mais flexível na maneira como eu gasto meu 

tempo livre. Em vez de fazer coisas como exercícios porque eu sinto que eu devo, e ser 

pega pensando em detalhes como quantas calorias eu deveria estar queimando, ou o 

trabalho que eu tenho que fazer, eu tentei me permitir "desfrutar mais do momento" e ter 

tempo para relaxar e não me sentir como se eu tivesse que estar sendo produtiva. 

"Obrigado por todo o seu tempo, apoio e ajuda, eu realmente aprecio isso e acho que me 

beneficiei por ter começado a ganhar uma nova perspectiva e abordagem, que eu espero 

que me permitam relaxar mais e ser mais flexível, tanto com o meu peso, minha alimentação 

quanto na minha vida em geral." 

 
Cumprimentos, 

Jo 
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O gráfico abaixo mostra o IMC de Jo traçado no decorrer de oito sessões de terapia de 

remediação cognitiva, duas vezes por semana. Seus IMCs nas duas semanas antes e 

depois da terapia também são mostrados. 

Como mostrado, o IMC de Jo aumentou constantemente de 15,4 no início da terapia de 

remediação cognitiva para 17,4 na última sessão. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação Neuropsicológica 

Na tarefa de Rey o índice de coerência central de Jo diminuiu de 1,85 antes do tratamento 

para 1,49 após a terapia de remediação cognitiva. A tarefa de Brixton conta o número de 

erros que o respondente cometeu. Jo cometeu 7 erros antes do tratamento e apenas 5 

erros após a terapia de remediação cognitiva. 
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C A P Í T U L O 

5 

Terapia de remediação 

cognitiva para anorexia 

em formato Grupal 

 
Contexto 

Há uma demanda crescente por internações hospitalares mais curtas para pacientes 

com anorexia nervosa (Vizhi, 2003), e um movimento para um tratamento mais intensivo 

em outras configurações menos dispendiosas, como hospitais-dia está se desenvolvendo 

(Zipfel, 2002). Além disso, há um aumento da pressão sobre os serviços de saúde para 

fornecer tratamentos curtos e eficazes para AN. 

Uma maneira de abordar essa demanda é fornecer terapias em grupo. Isso pode 

fornecer benefícios específicos para pacientes com AN e pode ser rentável para o serviço. 

Pacientes com AN tendem a ser socialmente isolados, têm alta ansiedade em situações 

sociais (Tropa et al., 2003.) e sofrem baixa de autoestima (por exemplo, Cooper e Turner, 

2000). Incentivar o engajamento em terapias de grupo pode proporcionar um espaço 

seguro para os pacientes explorarem tópicos com outras pessoas que possam 

compartilhar suas dificuldades, promovendo assim a interação social e melhorando a 

autoconfiança. Uma intervenção do grupo baseada na terapia de remediação cognitiva da 

pode ser particularmente útil em incluir pacientes em terapias do grupo porque os tópicos 

cobertos não são provocadores de ansiedade como nos grupos que focalizam sintomas e 

comportamentos de transtornos alimentares, ou preocupações com a imagem do corpo, 

portanto, e assim podem ser mais toleráveis para os pacientes. Este capítulo descreverá o 

desenvolvimento piloto da terapia de remediação cognitiva para AN em um formato de 

grupo. 
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O grupo de flexibilidade – O desenvolvimento da 
terapia de remediação cognitiva em formato de grupo 

 
Um piloto da terapia de remediação cognitiva em formato de grupo foi criado no Serviço 

de Transtorno Alimentar do Sul de Londres e Maudsley NHS Trust para ser entregue a 

pacientes internados, pacientes ambulatoriais e aqueles em reabilitação residencial. 

Optou-se por chamar a intervenção de "Workshop de flexibilidade" para torná-lo mais 

acessível aos pacientes que não estavam familiarizados com o termo ‘terapia de 

remediação cognitiva’. Aqueles que trabalhavam no piloto estavam conscientes de que os 

pacientes-alvo para receber a intervenção de grupo poderiam ter tido, ou teriam, sessões 

de terapia de remediação cognitiva individual, por isso foi decidido que se tentassem incluir 

alguns exercícios novos nas sessões de grupo. Houve também a necessidade de se 

certificar de que os exercícios seriam aceitáveis para os pacientes em uma situação de 

grupo, enquanto continuasse a ter um caráter interativo para fazer uso do formato de grupo 

de forma mais eficiente. Como com a terapia de remediação cognitiva individual, o objetivo 

das sessões de grupo era a prática do pensamento global e flexível, mas com o apoio de 

membros do grupo de pares e facilitadores de grupo. Todas as sessões foram projetadas 

para incluir os seguintes elementos: psicoeducação, exercícios práticos, reflexão e 

discussão dentro da sessão, e o planejamento de tarefas de casa. A discussão contínua 

sobre os exercícios e tarefas de casa para pensamentos e comportamentos da vida real 

também permaneceu uma parte essencial do processo de reflexão. 

Os objetivos do piloto não foram apenas explorar se a participação no grupo aumentaria 

as habilidades cognitivas, mas também se havia algum ganho secundário em melhorar a 

autoestima e a motivação. Medidas de resultado foram utilizadas para avaliar a efetividade 

dos grupos na melhoria dessas áreas e também sua aceitabilidade ao grupo de pacientes. 

As medidas de resultado utilizadas são descritas após os planos de sessão abaixo. 

A duração da intervenção foi estipulada para ser de 4 sessões semanais. Esta decisão 

foi influenciada em parte pelo fato de que o grupo era um piloto não financiado e também 

pela duração média da admissão de internamento naquele tempo, que tinha diminuído: 

 
Os grupos foram concebidos para serem geridos por vários membros interdisciplinares 

do pessoal com dois facilitadores por grupo. A postura dos facilitadores teve como objetivo 

ser entusiasta, motivacional, colaborativa e interativa. As sessões são uma exploração dos 

diferentes estilos de pensamento dos membros do grupo: não há maneiras certas ou 

erradas de pensar, mas sim prós e contras para cada uma. A principal diferença entre os 

formatos individuais e de grupo de terapia de remediação cognitiva é que o formato de 

grupo é muito mais curto, portanto, as reflexões e a relação com a vida cotidiana devem 

ser iniciadas muito mais cedo. No entanto, com vários membros do grupo, e com as 

contribuições dos dois facilitadores, essas reflexões tendem a surgir mais facilmente nas 

primeiras sessões. 

Assim, quatro sessões de grupo foram planejadas e implementadas, e o esboço de cada 

sessão é fornecido abaixo. 
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Sessão 1 – Introdução e pensamento global 

Boas-vindas ao grupo e regras básicas 

Os membros do grupo são recebidos e alguns minutos são gastos discutindo regras 

gerais para o atendimento do grupo, como respeito mútuo, controle do tempo e 

confidencialidade. Também foi perguntado aos membros do grupo se eles gostariam de 

manter as quatro sessões abertas ou fechadas para novos membros. Na maioria dos 

casos, os membros do grupo solicitaram grupos fechados e como facilitadores nós 

descobrimos que isso realmente permitiu uma maior continuidade entre as sessões. 

 

Introdução à terapia de remediação cognitiva 

Os facilitadores do grupo devem dar uma breve explanação da base do grupo da mesma 

maneira que uma introduziria sessões cognitivas individuais da terapia de remediação a 

um paciente. Deve-se salientar que as sessões são projetadas para ser interativas e não 

necessariamente focadas na alimentação, peso e forma. Por exemplo: 

 
"A ideia por trás deste grupo é ajudar as pessoas pensarem sobre o pensamento. Na 

vida cotidiana, muitas vezes não paramos e pensamos como nós pensamos - nós 

tendemos a fazer as coisas da mesma maneira dia após dia sem realmente pensar sobre 

elas – como se estivéssemos no piloto automático. Nosso cérebro se acostuma com essas 

formas de pensar e isso significa que muitas vezes achamos difícil de nos adaptarmos 

quando precisamos. 

A ideia desse grupo é que façamos alguns jogos e quebra-cabeças que nos ajudarão a 

identificar nossas estratégias de pensamento na vida cotidiana e explorar se pode haver 

maneiras alternativas de fazer as coisas. " 

 
Uma pequena tarefa no início da sessão pode fornecer uma demonstração simples das 

ideias por trás do grupo e agir como um ‘quebra-gelo’: 

 

Tarefa da caligrafia 

Os membros do grupo recebem uma folha de papel e uma caneta e pede-se que eles 

simplesmente escrevam seus nomes com sua mão dominante. Em seguida, eles são 

solicitados a fazer o mesmo, mas com sua mão não dominante. Os facilitadores podem 

fazer o mesmo para demonstrar a natureza interativa do grupo e envolver os pacientes no 

processo. 

Pergunta-se então aos membros do grupo se eles gostariam de compartilhar suas folhas 

com o grupo e discutir como se sentiram as escrever com a mão não dominante. Os 

facilitadores também podem compartilhar suas experiências. 

O objetivo do exercício é demonstrar como todos nós temos certas maneiras de fazer as 

coisas com que nos sentimos confortáveis e a maioria dos nossos hábitos cotidianos são 

automáticos. No entanto, o exercício nos mostra que, embora todos nós achemos difícil 

fazer as coisas de outra maneira, o nosso cérebro vai nos permitir fazê-lo e com a prática 

deve tornar-se mais fácil. 
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Tarefas da descrição em dupla 

Pede-se aos membros do grupo que formem duplas e cada um recebe um folheto 

contendo um conjunto de desenhos de linhas de formas simples e mais complexas (ver 

exemplos 1 e 2) e papel em branco e canetas. Deve ser assegurado que cada membro 

tenha um folheto diferente do seu parceiro. 

Eles são então instruídos a um por vez escolherem uma figura de seu folheto, sem mostrá-

la ao seu parceiro, e descrevê-la a eles para que eles possam desenhá-la. Um facilitador 

deve formar dupla com um paciente se houver números ímpares. 

Essa tarefa deve demorar cerca de 10 minutos ou tempo suficiente para que cada 

membro de uma dupla tenha descrito e desenhado pelo menos uma das formas. 
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Exemplo de figuras para a tarefa do desenho: 
 
 

Exemplo 1. Exemplo 2 

 

 
Reflexões: 

Os facilitadores podem então pedir ao grupo observações e reflexões sobre a tarefa para 

suscitarem a discussão sobre o pensamento focado em detalhes versus o pensamento 

global e os prós e contras destes, por exemplo: 

O que vocês acharam? 

Foi fácil ou difícil? Foi mais fácil desenhar ou descrever? 

Que estratégias pareciam ajudar? 

Como você poderia ter feito isso de forma diferente? 

Que estilos de pensamento você estava usando durante esta tarefa? De 

que maneiras alternativas você poderia abordar esta tarefa? 

Quais são as vantagens/desvantagens destas abordagens? Quando 

precisamos usar esses estilos de pensamento na vida cotidiana? 

Será que estes estilos de pensamento podem em alguma ocasião 

causar problemas? 

 
 
 
 
 

Planejando tarefas para casa 

A sessão termina com alguns desafios para casa opcionais. Isto deve ser introduzido 

alguns minutos antes do fim, quando um folheto com ideias sugeridas pode ser fornecido 

(veja uma cópia dos desafios para casa abaixo). Os pacientes são incentivados a tentar 

um pequeno desafio como lição de casa, que deve ser tratado como uma experiência 

pessoal. O objetivo não é que os pacientes enfrentem grandes dificuldades associadas ao 

seu transtorno alimentar, mas apenas pratiquem tarefas simples com o intuito de 

conscientizar seus estilos de pensamento e aumentar sua confiança em sua própria 

capacidade de mudar. 
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Sessão 2 – Alternância 

 
Resumo da sessão anterior e reflexão sobre a lição de casa 

Pede-se aos membros do grupo que façam um resumo da sessão anterior e digam o 

que aprenderam. Os membros do grupo que tentaram um desafio em casa são 

incentivados a compartilhar suas experiências. 

 
 

Tarefa das ilusões 

As ilusões visuais podem ser aumentadas e exibidas em uma lousa, ou podem ser 

fornecidas como folhetos se isso não for possível. Cerca de 4 ou 5 ilusões podem ser 

usadas em uma sessão. Os facilitadores incentivam uma discussão sobre cada ilusão, 

perguntando aos membros do grupo o que podem ver – essa tarefa é uma boa maneira de 

promover a interação com diferentes membros do grupo que se aproximam do quadro para 

apontar diferentes partes da imagem. 

Depois disso, pede-se que os membros do grupo reflitam sobre o que a tarefa nos diz 

sobre nossos modos de pensar, por exemplo: 

O que as pessoas notaram primeiro? As partes maiores ou as partes 

menores?  

Os membros do grupo conseguiram ver as diferentes perspectivas? 

Quando precisamos ser capazes de alternar na vida cotidiana? 

Às vezes é ver as coisas de outro ponto de vista? 

As pessoas acham difícil mudar suas rotinas e hábitos normais? Algum exemplo? 

 
 
 

Planejando tarefas para casa 

Novamente a sessão termina com o planejamento de tarefas opcionais para casa. A lista 

de desafios para casa pode ser usada novamente para aqueles que não tentaram algum, 

mas para outros, pode ser apropriado planejar dentro da sessão um desafio mais pessoal. 

Mais uma vez, os facilitadores devem tentar desencorajar objetivos irrealistas, de modo a 

evitar a possibilidade de sentimentos de fracasso. 

 
 
 

Sessão 3 – Multitarefa 

 
Resumo da sessão anterior e reflexão sobre a tarefa para casa 

Como na sessão anterior, a sessão 3 deve começar com um lembrete dos tópicos das 

sessões precedentes e o feedback dos pacientes que tentaram desafios em casa. 

Esfregue a barriga/Tapinhas na cabeça 
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Peça aos membros do grupo que esfreguem a barriga e deem tapinhas na cabeça ao 

mesmo tempo (os facilitadores também podem participar). Em seguida, peça-lhes que 

alternem para esfregar a cabeça e dar tapinhas na barriga. Pergunte ao grupo quão fácil 

ou difícil eles acharam a tarefa. 

Os facilitadores explicam então que esta é uma tarefa curta e fácil que demonstra como 

nossos cérebros acham difícil gerenciar duas coisas ao mesmo tempo, especialmente 

quando elas são feitas de uma maneira com que não estamos acostumados. 

 
 

Tarefa de jogo de cartas 

O objetivo desta tarefa é praticar a multitarefa ainda mais. Os membros do grupo são 

convidados a formar duplas; facilitadores podem formar com os pacientes. A cada dupla é 

dado um pacote de cartas de baralho e pede-se que joguem uns com os outros até que 

lhes sejam dadas mais instruções. Depois que os membros do grupo jogaram por alguns 

minutos, os facilitadores pedem então que eles continuem a jogar ‘snap’ mas ao mesmo 

se revezem para descrever seu filme favorito. Permita que os membros do grupo 

continuem com isso por alguns minutos antes de iniciar a discussão sobre a tarefa. 

As reflexões devem suscitar a discussão sobre por que a tarefa era difícil, e como os 

pacientes gerenciam multitarefa na vida cotidiana, por exemplo: 

O que todos acharam da tarefa? 

Quando ela se tornou mais difícil? 

De que habilidade precisamos para jogar cartas ao mesmo tempo em que 

conversamos?  

Quando precisamos fazer isso na vida cotidiana? Quando é difícil? 

 
 

Planejando as tarefas para casa 

Mais desafios pessoais podem ser incentivados, desta vez eles podem se concentrar em 

praticar multitarefa se isso foi identificado como um problema particular, caso contrário, o 

foco pode permanecer na prática de flexibilidade nas atividades diárias e rotinas. 

 

Sessão 4 – Sumário e reflexões 

 
Resumo da sessão anterior e reflexão sobre a lição de casa 

Como antes, o grupo começa com um resumo do que foi abordado na sessão anterior e 

uma discussão sobre a lição de casa. 

 
Mapas mentais 

O objetivo da sessão final é resumir e consolidar o que foi abordado nas sessões 

anteriores e pensar em como os membros do grupo podem dar continuidade ao que 

aprenderam. Mapas mentais ou ‘diagramas de aranha’ são uma boa maneira de ajudar os 

membros do grupo com isso. Os membros do grupo recebem papel em branco e uma 

caneta e são solicitados a escrever ' grupo de flexibilidade ' no centro da página. Os 



122  

membros do grupo são então incentivados a escrever em torno desta frase central outras 

palavras ou frases que eles podem se relacionar ao grupo de flexibilidade. O facilitador 

incentiva-os a pensar como o trabalho do grupo de flexibilidade se relaciona com o plano 

geral de recuperação, como ajuda a dar os próximos passos no tratamento e no futuro em 

geral. 

 
Os membros do grupo podem então compartilhar uns com os outros o que eles 

assimilaram do grupo. Os facilitadores podem escrever essas reflexões em uma lousa, se 

necessário. Abaixo está um exemplo do mapa mental de um membro do grupo, 

reproduzido com sua permissão: 

 
 
 

Exemplo de "mapa mental" dos membros do Grupo: 
 
 
 

 
 

 

O objetivo é ajudar os membros a se lembrarem dos quatro estilos de pensamento 

diferentes que foram abordados nas sessões: "pensamento focado em detalhes", 

"pensamento global", "alternância" e "multitarefa". 

A tarefa a seguir permite que os membros do grupo reflitam mais sobre essas diferentes 
estratégias. 
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Tarefa das ocupações 

Esta tarefa permite que os membros do grupo explorem os quatro estilos de pensamento 

diferentes e quando eles seriam úteis na vida cotidiana. O objetivo geral é que os pacientes 

concluam que nenhum estilo de pensamento particular é melhor que o outro, todos eles 

têm seus usos para pessoas diferentes, mas que ajuda se podemos ter habilidades em 

todos os quatro estilos de pensamento, já que todos eles são necessários em algum ponto 

da vida. 

Diferentes ocupações são escritas em cartões postais ou notas post-it na preparação 

para a sessão, por exemplo: cirurgiã cerebral; professora; garçonete; arquiteta; 

estudante; editora; engenheira; chef. 

No início da tarefa, o facilitador deve escrever os quatro estilos de pensamento nos 

quatro cantos da lousa. O grupo é então instruído a colocar as diferentes ocupações na 

lousa embaixo da habilidade que mais usariam. A discussão sobre as habilidades 

ocupacionais utilizadas por cada um deve ser incentivada e, em seguida, chegar a um 

consenso em relação a onde cada um deve ser colocado. Por exemplo, um arquiteto pode 

precisar ter uma abordagem de visão global para olhar para o edifício que ele está 

planejando como um todo e onde ele vai se inserir no ambiente, mas ele também precisa 

ter uma abordagem detalhada, porque ele vai precisar fazer desenhos muito minuciosos e 

detalhados do projeto. Neste exemplo, o arquiteto pode então ser colocado em algum lugar 

na lousa entre a visão global e o foco em detalhes. 

As discussões geralmente concluem que várias das ocupações usam uma variedade de 

habilidades e podem ser colocadas no meio da lousa ou entre duas das habilidades. 

Depois que todas as ocupações são classificadas na lousa os facilitadores propõem uma 

discussão sobre o que o grupo pode concluir a partir desta tarefa sobre as habilidades de 

pensamento abordadas nessas sessões. Como mencionado, isto permite que os membros 

cheguem a algumas conclusões úteis sobre habilidades de pensamento, por exemplo: 

todo mundo precisa de uma combinação de todas as habilidades de pensamento; 

algumas pessoas têm forças em algumas das habilidades mais do que outras; 

se podemos praticar todas as habilidades em nosso 'repertório' de pensamento, então 

estamos somos provavelmente mais capazes de lidar com situações diferentes na vida. 
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Tarefa das ocupações – um exemplo: 

 
 

Provérbios e ditos 

O objetivo da tarefa final é fornecer algumas mensagens motivacionais para que o grupo 

discuta na sessão e leve como um folheto. Provérbios e ditos que capturaram os objetivos 

e os temas das sessões grupais são apresentados ao grupo e fornecidos em um folheto 

(um exemplo do folheto de provérbios e ditos é fornecido abaixo). Os facilitadores devem 

propor uma discussão sobre esses ditos e como os membros do grupo se sentem em 

relação ao término do grupo, por exemplo: 

 
Algum desses ditos se destaca especialmente para alguém? 

Alguém tem um favorito? 

Alguém tem outros exemplos que não estão na lista?  

 

  

Juíza 

Professora de 
matemática e 

inglês 

Estudante 

Neurocirurgiã 

Assistente 
social 

Construtora 

Técnica 
de laboratório 

 
 

 
 
 

Arquiteta 
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Algum deles realmente resume o que este grupo significou? 

Todos podem compartilhar a mensagem principal que absorveram do grupo e como 

eles vão levá-la adiante. 
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Provérbios e ditos – alguns exemplos 

 

 

 

 

 
 
 

 

A variedade é o 

tempero de Vida 
 

 

 “Não tenha medo de crescer 
devagar, tenha medo apenas de 
ficar parado” (Provérbio Chinês) 

A atitude pode não te ajudar a 
pegar um peixe... mas te ajuda 

quando você não pega. 

As correntes do hábito são 
muito leves para serem notadas 
até que elas fiquem muito duras 

para serem quebradas. 
É melhor dobrar do 

que quebrar. 
(Provérbio indiano) 

 
"Quem não se 

aventurou, 
nada ganhou" 
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Medidas de resultado da terapia de remediação 

cognitiva no formato em grupo 

Se o grupo está sendo avaliado, as medidas de resultado podem ser dadas antes do 

primeira e após a última sessão. As medidas para a sessão final podem incluir um 

questionário de feedback. O feedback verbal também pode ser buscado no final dos 

grupos. 

Ao decidir sobre as medidas de resultados apropriadas para avaliar este piloto, a equipe 

estava consciente de tinha de escolher medidas que refletissem as áreas em que o grupo 

se concentrou ao mesmo tempo em que permaneciam práticas para serem aplicadas em 

sessão. A avaliação neuropsicológica não foi possível principalmente devido à falta de 

recursos, mas também não seria prática com mais de 9 grupos participantes. 

Para mensurar o desenvolvimento de habilidades cognitivas a escala de flexibilidade 

cognitiva (EFC; Martin e Rubin, 1995) foi usada. A EFC avalia as percepções dos 

participantes sobre as opções e alternativas disponíveis em situações cotidianas. Escores 

mais altos representam maior flexibilidade cognitiva. Os autores encontraram um escore 

médio de 54,1 em uma população saudável (Martin e Rubin, 1995). 

A escala de autoestima de Rosenberg (EAR; Rosenberg, 1965) foi utilizada para avaliar 

a autoestima global. Aqui, pontuações mais altas representam maior autoestima. Os 

participantes também receberam uma Régua Motivacional pela qual lhes foi pedido que 

avaliassem em uma escala de 0 -10 quão importante é mudar e quão confiantes eles são 

em sua capacidade de mudar. 

Além disso, demos aos participantes um formulário de feedback autoprojetado na última 

sessão. Este formulário de feedback pediu em primeiro lugar aos pacientes que 

estimassem em uma escala de Likert de 1 a 5 o quanto eles apreciaram as sessões; quanto 

as sessões foram úteis e se eles achavam que tinham aprendido novas habilidades. Houve 

também duas questões que perguntavam aos pacientes o que eles mais gostaram nas 

sessões e o que poderia ser melhorado. 
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Dados de resultados do piloto "grupo de flexibilidade": 
 

 
 
 
 

Após o 
grupo 

Antes do 
grupo 

70 

60 
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EFC (n = 19) 
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EAR (n = 19) 
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Comentários dos membros do grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando perguntados sobre o que mais gostaram nas sessões, 11 participantes (65%) 

mencionaram que serem capazes de falar e compartilhar experiências foi útil. Os pacientes 

também mencionaram gostar da abordagem que usava tarefas práticas para demonstrar 

os estilos comportamentais e de pensamento. Os aspectos educacionais das sessões, isto 

é, o aprendizado sobre estilos de pensamento e o cérebro foi mencionado igualmente 

como sendo útil. Quatro pacientes também disseram que acharam a tarefa para casa entre 

as sessões útil para a prática de novas maneiras de abordar as atividades cotidianas. 

Apenas 12 dos participantes sugeriram algo que poderia ser melhorado e metade desses 

pacientes disseram que gostariam de mais sessões e mais prática das habilidades 

abordadas nas sessões. Dois pacientes mencionaram os benefícios de ter sessões de 

terapia de remediação cognitiva individual além dos grupos, e os pacientes restantes 

disseram que nada poderia ser melhorado. 

Após o 

grupo 
Antes do 

grupo 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régua da motivação (n = 19) 
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Citações retiradas dos questionários de feedback dos 
pacientes 

 
"As tarefas definidas e discutidas foram bastante leves, mas permitiram uma reflexão mais 

profunda. Senti que não pressionava muito e nem era muito formal, mas foi motivador. " 

 
"..... ajudando a compreender estilos e estratégias de pensamento, e como adotar novos 

mecanismos de enfrentamento." 

 
"Algo diferente dos grupos que eu assisti antes.... maneiras alternativas de olhar para as 

coisas" 

 
"Eu acho que seria útil que todos participassem." 
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C A P Í T U L O 

6 
O que aprendemos com 

os pacientes sobre a 

terapia de remediação 

cognitiva 
 

Feedback qualitativo 

Até o momento, analisamos mais de 23 cartas finais dos pacientes. Estes dados foram 

publicados no International Journal of Eating Disorders, Whitney, J., Easter, A. & 

Tchanturia, K (2008). Service users’ feedback on cognitive training in the treatment of 

anorexia nervosa: a qualitative study [O feedback dos usuários do serviço sobre o 

treinamento cognitivo no tratamento da anorexia nervosa: um estudo qualitativo]. Int. J. 

Eat. Disorders, 41 (6), 542 – 550). Estes dados forneceram uma ferramenta valiosa para 

compreender quanto os pacientes acharam útil a terapia de remediação cognitiva. Isto 

significa que temos conseguido incorporar e melhorar as sessões com base na 

participação dos pacientes. 

A partir das cartas, aprendemos que os pacientes acharam a terapia: 

Geralmente positivo 

Revigorante, e eles gostaram que não se concentrou em alimentou e comida 

Útil na redução de tendências perfeccionistas e rígidas e em ver as coisas mais 

holisticamente  

Os pacientes conseguiram traduzir as habilidades aprendidas para a vida real, auxiliados 

por: 

Uma postura encorajadora e calorosa do seu médico Discussão da aplicabilidade das 

habilidades às configurações da vida real 

Alguns pacientes sugeriram alterações na intervenção, por exemplo, níveis variados de 

dificuldade e mais orientações na implementação das alterações comportamentais 
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Questionários de autorrelato 

Além das cartas, após 10 sessões de terapia de remediação cognitiva, pedimos aos 

pacientes que completassem um pequeno questionário no qual se pedia que 

classificassem, em uma escala de 1 – 10, quanto eles estavam satisfeitos com diferentes 

aspectos de seu tratamento. As perguntas que pedimos incluíam: 

Quão positivo você se sente a respeito o tratamento que você teve? (0 = nem um pouco 

positivo, 10 = muito positivo) 

 
Quão eficaz você acha que seu tratamento tem sido? (0 = nem um pouco efetivo, 10 = 

muito eficaz) 

 
Em que medida esse tratamento atende às suas expectativas? (0 = de maneira alguma, 5 

= expectativas atendidas, 10 = expectativas excedidas) 

 
Você acha que o tratamento fornece habilidades transferíveis para suas atividades diárias? 

(0 = muito pouco, 10 = muito) 

 
Quão satisfeito você estava com: 

A duração das sessões (0 = muito curto, 5 = suficiente, 10 = muito longa) número de 

sessões (0 = muito poucas, 5 = suficientes, 10 = muitas) 

 
Quão útil você achou o tratamento? (0 = nem um pouco útil, 

10 = extremamente útil) 

 

No que diz respeito à eficácia do seu tratamento, quão importante você acha que tem sido 

envolver uma pessoa próxima ou membro da família? 

(0 = nem um pouco, 10 = muito) 

 

Como ilustra a figura abaixo, os escores médios de satisfação de nossos pacientes são 

encorajadores. 
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Como as cartas dos pacientes podem informar as terapias 
futuras? 

No contexto da internação, a terapia de remediação cognitiva pode ser um predecessor 

de terapias adicionais, por exemplo a terapia cognitivo-comportamental. As cartas finais 

escritas pelo paciente e o terapeuta são ferramentas úteis para fazer uma ponte entre o 

que foi aprendido na terapia de remediação cognitiva e aquilo em que o paciente vai 

embarcar em tratamentos psicológicos futuros. Terapeutas que vão tratar de pacientes que 

receberam terapia de remediação cognitiva podem achar as cartas valiosas em termos de 

sua formulação. 
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C A P Í T U L O 

7 
Aplicando a terapia de 

remediação cognitiva: 

da supervisão às 

experiências dos 

terapeutas 
 

Quem pode aplicar a terapia de remediação cognitiva? 

 
A terapia de remediação cognitiva pode ser aplicada por membros da equipe 

multidisciplinar clínica, assim, é possível que enfermeiros, terapeutas ocupacionais, 

assistentes sociais e pesquisadores trabalhem com os pacientes utilizando essa 

abordagem.  Em nossos formatos, terapeutas de remediação cognitiva também incluíram 

psicólogos clínicos estagiários ou doutorandos com contratos honorários adequados para 

trabalhar na clínica. Os terapeutas de remediação cognitiva devem estar aptos para 

trabalhar com pacientes psiquiátricos, assim como ter treinamento especializado que os 

autorize a trabalhar com esta população.  

 
É importante que o treinamento de terapia de remediação cognitiva seja realizado 

(workshop introdutório de 2 dias com acompanhamento anual de workshops de 

treinamento) e supervisão regular (individual ou em grupo). A supervisão é conduzida por 

um médico treinado e licenciado (i.e. psicóloga clínica, terapeuta ou psiquiatra). Embora 

este manual e as ideias para exercícios cognitivos deem a estrutura para as sessões, é 

importante que todas as complicações que surjam durante as sessões sejam discutidas na 

supervisão junto com o trabalho empreendido durante a terapia de remediação cognitiva, 

o que pode contribuir para a formulação geral discutida na sessão de supervisão. 
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Supervisão 

 
É aconselhável que os terapeutas tenham uma supervisão regular (como é importante 

quando se trabalha com qualquer intervenção psicológica). Para o estudo piloto discutido 

neste manual, os terapeutas receberam supervisão de grupo semanal de um psicólogo 

clínico. A partir dessas muitas sessões de supervisão, podemos fornecer uma descrição 

abrangente das questões a que os supervisores devem estar atentos. 

 
Os terapeutas precisam de apoio e encorajamento, mas também ser lembrados do 

propósito da terapia de remediação cognitiva e o que pode ou não fazer. Por exemplo, a 

terapia de remediação cognitiva é oferecida a pacientes muito complexos e, portanto, é 

claro que não será possível para o terapeuta de remediação cognitiva resolver ou abordar 

todos os problemas do paciente e as necessidades psicológicas. O supervisor pode 

detectar onde os desvios de protocolo estão ocorrendo e ajudar o terapeuta a manter o 

propósito da terapia de remediação cognitiva 'funcionando' em sessões futuras. 

 
Terapeutas menos experientes podem se preocupar sobre como conter emoções na sala 

e como apoiar o paciente que está angustiado (ver Questões Frequentes para obter 

informações sobre as emoções na terapia de remediação cognitiva e respostas às 

perguntas mais comuns que surgem quando se aplica a terapia de remediação cognitiva). 

 
É uma boa ideia filmar ou gravar sessões para supervisão (veja no verso um formulário 

de avaliação que pode ser útil para avaliar o desempenho do terapeuta). 

 
Avalie a motivação do terapeuta e o estilo motivacional da aplicação da intervenção (isso 

se pode conseguir a partir de gravações de sessões e usando a escala de classificação 

incluída no manual). 

 

Terapia de remediação cognitiva em comparação com outras intervenções 

 

A partir do trabalho-piloto, também foi destacado que as pessoas acham útil 

compreender as distinções e semelhanças entre a terapia cognitivo-comportamental 

(TCC) e a terapia de remediação cognitiva (TRC).  Para os supervisores, é especialmente 

importante ter esta informação clara para se relatá-la aos terapeutas. 

 

Semelhanças entre TRC e TCC 

 

Como o modelo Maudsley de TCC para anorexia nervosa, a TRC é aplicada na forma 

de uma entrevista motivacional (como desenvolvida por Miller e Rollnick). Um aspecto 

fundamental do estilo de motivação é que o terapeuta tem como objetivo a igualdade entre 

ele e o paciente. Esta é uma conquista mais fácil em TRC, já que terapeuta e paciente 

podem se revezar para dirigir as tarefas. Além disso, os terapeutas devem permitir que as 

palavras do próprio paciente forneçam o ponto de partida para reflexões terapêuticas, por 

exemplo, a forma como as habilidades que eles usam nas tarefas podem ser transferidas 

para suas vidas diárias. O terapeuta deve oferecer estímulo frequente ao paciente de uma 



132  

maneira morna e positiva. 

 
Refletir sobre cenários da vida real na TCR pode, por vezes, levar a uma discussão sobre 

as crenças do paciente em um determinado estilo de pensamento. Um paciente pode 

endossar sua abordagem focada no detalhe e ter crenças negativas quanto à capacidade 

de mudá-la.  Uma discussão pode então se seguir a respeito dos cenários diários em que 

esta maneira de pensar torna a vida difícil para o paciente. Quando a TRC envolve essa 

forma de reflexão, ela está direcionando o conteúdo do pensamento e não apenas os 

processos que o sustentam. Este é, naturalmente, o que é classicamente visado em TCC. 

Embora a TRC vise processos cognitivos básicos, essas semelhanças destacam o fato 

de que tais processos interagem com crenças de nível superior. É inevitável que exemplos 

relacionados a tais crenças irão surjam na TRC, mas é importante saber o porquê e que o 

foco ainda é ajudar com os processos de pensamento. 

 
As tarefas comportamentais na TRC também podem refletir os princípios da TCC. As 

tarefas comportamentais aliviam as ansiedades do paciente e proporcionam-lhes 

experiências positivas sobre as consequências da mudança em um formato contido. No 

entanto, as tarefas comportamentais na TRC não desafiam diretamente os 

comportamentos relacionados a transtornos alimentares. 

 

Diferenças entre TRC e TCC 

 

A TRC não aborda os principais sintomas da doença (alimentação, preocupações com o 

peso ou a forma corporal) e usa material afetivamente neutro 

 
A TRC é estruturada e dá aos pacientes uma sensação freqüente e previsível de realização 

 
A TRC oferece inputs psicológicos, mas não no mesmo grau que a TCC ou outras 

intervenções psicológicas complexas; em outras palavras, a TRC para anorexia nervosa 

não é uma intervenção psicológica autônoma: vemos como uma adição complementar ou 

pré-tratamento da TCC  

 
A TCC exige a tomada de diferentes perspectivas, bem como que se tenha uma visão mais 

global dos problemas, a fim de identificar e desafiar os fatores que contribuem para a 

manutenção dos sintomas. A TRC é direcionada a esses processos. 

 

Escala de avaliação do terapeuta de remediação cognitiva 

 

Há várias maneiras de avaliar a fidelidade do tratamento na TRC. Por exemplo, as sessões 

podem ser gravadas em vídeo e a escala de classificação abaixo pode ser usada para 

classificar as sessões e, em seguida, usada para classificar a fidelidade entre terapeutas. 
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Escala de avaliação do terapeuta de remediação cognitiva (as respostas são 

codificadas em uma escala Likert 1-7) 

 

1. Estrutura da sessão (o terapeuta guiou e estruturou a sessão 

apropriadamente?) 

 
2. Ritmo da sessão 

 
3. Estilo do terapeuta – colaboração (o terapeuta desenvolveu uma relação 

colaborativa com o cliente? Quão interessante é o estilo de comunicação do 

terapeuta? (Considere (1) a vivacidade de seu discurso; (2) a originalidade de suas 

ideias; (3) a animação de sua maneira de falar). 

 
4. Técnicas apropriadas (o terapeuta sugeriu técnicas apropriadas de TRC para 

tratar o estilo de pensamento do paciente?) 

 
5. Execução hábil de técnicas 

 
O terapeuta parecia ser competente na aplicação da TRC? 

 
6. Utilidade da sessão (O cliente pareceu achar o conteúdo da sessão útil?) 

 
7 Conexão terapêutica (O terapeuta usa a TRC para construir uma conexão 

terapêutica com o paciente?) 

 
8. Dificuldade do cliente/problema 

 
Dados os problemas deste cliente em particular, o terapeuta foi eficaz? 

 
9. Ligando Sessões 

 
O terapeuta fez referência ao conteúdo de outras sessões e exemplos da vida 

real? 

 
10. Utilização do manual (O terapeuta fez referência adequada ao Manual de 

instruções?) 

 
11.  Atribuições de tarefas para casa (O terapeuta sugeriu a lição de casa apropriada? 

O terapeuta perguntou sobre o resultado de tarefas para casa previamente 

combinadas?) 

 
12. Até que ponto você acha que isso é terapia de remediação cognitiva, tal como 

você a entende? 
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A experiência dos terapeutas em trabalhar com terapia 
de remediação cognitiva 

 
Escrever e trocar cartas com os pacientes é um dos elementos centrais no pacote de 

tratamento de Maudsley utilizado em serviços ambulatoriais e de internação (Schmidt e 

Treasure 2006). Nesta seção, faremos um apanhado geral do que aprendemos com a 

análise de cartas de terapeutas escritas para pacientes após a terapia de remediação 

cognitiva, as quais foram retiradas do estudo piloto descrito neste manual (Tchanturia et al, 

2008). Em geral, resumindo, o trabalho de terapia de remediação cognitiva em cartas finais 

serve a vários objetivos: 

 
Para o paciente é uma maneira muito boa de ter um sumário e 'essência' das 10 sessões; 

Para o terapeuta é uma boa maneira de pensar sobre a formulação e preparar-se para 

um trabalho adicional com o paciente; 

É um resumo útil do trabalho que pode ser compartilhado com a equipe multidisciplinar 

para ajudar a manter as habilidades e estratégias que o paciente foi capaz de aprender 

nas sessões de terapia de remediação cognitiva. 

 
Vinte e três cartas de 12 terapeutas aos pacientes foram analisadas com o objetivo de 

explorar em profundidade os principais temas que surgiram nas cartas, que foram: o 

conteúdo da terapia de remediação cognitiva do ponto de vista dos terapeutas;  os 

benefícios que os terapeutas julgavam que a terapia de remediação cognitiva teve para os 

pacientes e o processo da terapia. 

A análise qualitativa foi conduzida por dois pesquisadores utilizando a abordagem da 

Teoria Fundamentada (Easter e Tchanturia, in press). 

 
Estão abaixo os temas mais comuns que foram levantados nas cartas, descritos com 

citações tiradas das cartas, para fornecer exemplos práticos. 

 
Refletindo e desafiando estilos e estratégias cognitivas 

 

Todas as cartas discutiram a capacidade dos pacientes de identificar e refletir sobre 

estratégias cognitivas que foram utilizadas para completar as tarefas como um primeiro 

passo importante dessa intervenção. 

"Ao longo da terapia de remediação cognitiva você tinha uma visão muito boa sobre 

como você abordou as tarefas e descreveu seu pensamento e estratégias de modo 

extremamente claro. Isso nos permitiu refletir juntos sobre aspectos bons e possivelmente 

menos úteis de certas estratégias, especialmente quando aplicadas a situações da vida 

real, e a considerar algumas alternativas. " 

As descrições das reflexões dos pacientes foram frequentemente vinculadas a suas 

tentativas de desafiar esses processos de pensamento. Isso foi muitas vezes descrito 

como um processo de olhar para a eficácia relativa dos estilos cognitivos identificados, 

gerando alternativas e experimentando ao testar estratégias diferentes. Os estilos 

cognitivos que foram discutidos nas cartas incluíam o perfeccionismo, a atenção ao 

detalhe, o pensamento dicotômico e a flexibilidade cognitiva. 

Flexibilidade cognitiva "Nós conversamos sobre como isso se relaciona a ver as coisas 
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como boas/ruins, certas/erradas e como na verdade essa é uma maneira realista de 

pensar. Assim, nós falamos sobre dar mais substância para as áreas no meio e você teve 

a ideia maravilhosa de fazer um espectro por meio do qual o vermelho está em uma 

extremidade e o branco no outro, com o objetivo de pensar sobre cenários e resultados 

como estando no meio do espectro, ou seja, pense rosa! " 

O processo de refletir e desafiar estilos cognitivos continuou durante toda a intervenção 

e os terapeutas incentivam seus pacientes a continuá-lo no futuro. 

 

Vinculando tarefas com a vida cotidiana e exemplos da vida real 

 

Uma fase subsequente da intervenção mencionada em todas as cartas foi aquela em 

que os pacientes relacionaram esses estilos de pensamento a situações em suas vidas 

cotidianas. Muitos dos exemplos apresentados pelos terapeutas diziam respeito a 

situações em que as dificuldades do paciente no processamento holístico e na flexibilidade 

cognitiva dificultavam seu funcionamento diário. 

Flexibilidade: Os terapeutas deram uma variedade de exemplos de como os pacientes 

ligavam "tarefas de flexibilidade cognitiva" à vida diária, o que ocorreu em uma variedade 

de domínios da vida. Os exemplos mais frequentes incluíam rotinas rigorosas, como 

lavagem e limpeza, rotinas de manhã e à noite, viajar pela mesma rota todos os dias, 

dificuldade em mudar seu foco de atenção e usar a mesma roupa, maquiagem e penteado. 

Abaixo está um exemplo de como um paciente vincula as tarefas de flexibilidade cognitiva 

a um exemplo específico de sua vida em que ela teve dificuldade em alternar sua atenção 

para trás e para frente. 

"Você encontrou um ótimo exemplo de ter que alternar sua atenção entre várias janelas 

diferentes abertas no MSN Messenger na Internet. Você me disse que você costumava ser 

capaz de fazer isso facilmente, mas desde que você ficou mal você achou muito difícil fazer 

isso. " 

Na citação descrita abaixo, descreve-se como a paciente, que antes sentia medo de 

mudar completamente, passou a ver os benefícios positivos que isso poderia trazer para 

sua vida diária. 

"Em algumas das primeiras sessões, você conseguiu relacionar as alternâncias de 

regras ao seu uso de regras ou lista mental de tarefas na vida cotidiana; você descreveu 

como você geralmente é capaz de fazer alterações em suas rotinas ou planos, se 

necessário (por exemplo, se soar um alarme na internação, se você recebe uma cobrança 

inesperada), mas que isso provoca muita ansiedade. Por outro lado, você descreveu como, 

depois de fazer mudanças, às vezes você realmente sente um grande alívio (por exemplo, 

quando você dormiu demais e não pôde chegar cedo na sala de jantar). Depois de algumas 

sessões, você se tornou confiante para definir tarefas para si mesma, que envolviam a 

mudança ativa de sua agenda. Você incorporou com sucesso novas atividades, como o 

trabalho de arte e jogos de computador. Outro grande passo foi ir para a sua primeira 

sessão para aprender a usar a Internet - quando a ideia surgiu, você se desafiou a ir em 

frente no mesmo dia sem planejamento e você foi capaz de desfrutar de uma grande 

sensação de realização depois! De modo importante, você também notou como uma rotina 

alterada pode às vezes substituir uma rotina antiga (por exemplo, estar ativa depois das 

7pm), mas mostrou grande intuição [insight] e iniciativa e encontrou uma maneira de lidar 

com isso (tomar ocasionalmente um banho relaxante) ". 
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Processamento holístico: Exemplos dados por terapeutas de como os pacientes tinham 

vinculado as "tarefas de processamento holístico" às suas vidas diárias refletiam situações 

em que os pacientes sentiram que poderiam se perder no detalhe de uma atividade, por 

exemplo, em conversas com os outros e quando transmitiam informações sucintamente 

para alguém, trabalho doméstico (limpeza/ “faça você mesmo”), escrever cartas, cartões e 

ensaios, e comportamentos perfeccionistas. 

"Nós discutimos o exemplo de montar móveis da IKEA que você disse que tinha medo 

de fazer; de uma forma, esta tarefa requer atenção aos detalhes e trabalho passo a passo, 

mas ao mesmo tempo é preciso ter uma ideia geral do resultado final ou meta para a qual 

você está trabalhando. " 

 
As citações abaixo fornecem exemplos de como as tarefas da "visão global", tais como 

a da "ideia principal" ajudaram pacientes a identificar estilos de pensamento detalhados/ 

holísticos e também como uma estratégia aprendida na tarefa poderia ser aplicada à vida 

diária. 

"Na tarefa da ideia principal (cartas), você foi capaz de demonstrar alguns pontos fortes 

muito importantes; você conseguiu resumir a mensagem principal de forma sucinta, que você 

disse que frequentemente é importante ao transmitir a informação de modo eficiente aos outros 

na vida diária. Você descreveu como ficar presa nos detalhes de uma situação (por exemplo, 

seu relacionamento com seu pai; o conteúdo de calorias das refeições) pode impedir de ver o 

cenário global e, portanto, de fazer as coisas andarem de uma forma mais produtiva. Foi bom 

ouvir que você já podia identificar mudanças em sua abordagem de algumas coisas, talvez 

porque você possa agora manter a visão global em mente com mais frequência ". 

".... Em relação a isso, você mencionou que as pessoas às vezes comentam que você 

dá demasiada informação, ou repete a informação quando você está dizendo algo a eles. 

Discutimos como você pode se lembrar de resumir nessas ocasiões, e você fez a excelente 

sugestão de dizer "o ponto principal é..." ou 'Para ir direto ao ponto... '. " 

Aplicações da terapia de remediação cognitiva e tarefas comportamentais para casa 

Seguindo as descrições de terapeutas de como os pacientes podiam vincular a 

terapia de remediação cognitiva à sua vida cotidiana, 19 (83%) das cartas dos terapeutas 

relatavam situações em que os pacientes haviam aplicado as habilidades, reflexões e 

discussões da terapia de remediação cognitiva fora das sessões terapêuticas. Estes 

exemplos incluíam tanto aplicações como parte dos exercícios de casa estabelecidos por 

terapeutas, bem como aplicações mais espontâneas de terapia de remediação cognitiva 

para as configurações da vida real. Os terapeutas incentivam os pacientes a experimentar 

novas formas de fazer as coisas e a considerar a visão global em suas atividades diárias. 

"... Você trabalhou para ser mais flexível em seu pensamento fora de nossas sessões. 

Você experimentou tarefas diárias que eram diferentes da sua rotina habitual. Por exemplo, 

você experimentou com sucesso usar maquiagem nova e estava disposta mesmo a 

sacrificar (o programa de TV) X Factor para assistir Strictly Come Dancing! " 

"Em outra conexão perspicaz entre as tarefas e sua vida, você falou sobre balancear a 

limpeza e sua vida social: como você deixou o chão sem lavar, a fim de não se atrasar 

para encontrar um amigo. Essa decisão refletiu sua capacidade de colocar a limpeza no 

contexto de sua vida como um todo e classificá-la em relação à sua vida social. Isso 

também mostrou a sua capacidade de ser flexível, que é uma habilidade que exploramos 

nas outras tarefas durante a terapia de remediação cognitiva"... 

"Como uma forma de praticar a visão global, eu pedi para você tentar pensar mais sobre 
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a sua visão global nas tarefas de casa fazendo uma colagem ou um cartão de memorização 

com as imagens que te fazem lembrar disso. Você fez uma bela esteirinha com sua mãe 

e seu pai, que continha imagens encantadoras que te faziam lembrar de seus animais, sua 

família e as coisas de que você gosta. Os métodos que você usou nessas tarefas e sua 

abordagem de seu trabalho artístico sugere que você tem ambos os conjuntos de 

habilidades (foco no detalhe e visão global), que espero que sejam úteis para que você 

pense em um futuro mais amplo para você e para que se encaminhe para a recuperação". 

A extensão com que as tarefas comportamentais para casa foram descritas e o sucesso 

que os pacientes tiveram em terminá-los variaram conforme as cartas. Nas quatro cartas 

que não se referiam a quaisquer aplicações concretas da terapia de remediação cognitiva 

para a vida cotidiana, os terapeutas sugeriram fortemente que a aplicação seria o próximo 

passo para os pacientes se concentrarem no futuro. 

 

Sugestões e o futuro 

 

As cartas enfatizavam aspectos-chave da intervenção para que os pacientes se 

lembrassem deles e sugeriam como cada paciente poderia implementar a terapia de 

remediação cognitiva no futuro: 

"Você ficou melhor em transmitir o essencial usando tópicos e pensamos que seria uma 

boa ideia que você pratique por conta própria o resumo de trechos de livros, 

revistas/artigos, etc, bem como tentar trabalhar o uso de palavras abreviadas." 

A maioria (N = 17; 74%) das cartas comentou que seria proveitoso para o paciente 

continuar a refletir sobre seus estilos de pensamento e comportamentos no futuro, e 

continuar a praticar as habilidades aprendidas e discutidas na terapia de remediação 

cognitiva. 

"É importante que você continue tentando praticar todas as estratégias usadas nas 

sessões em sua vida real. Especialmente, você pode continuar trabalhando na tentativa de 

ver diferentes perspectivas e acrescentando pequenas mudanças em suas rotinas diárias. 

Você pode ser capaz de compartilhar suas novas "experiências" com alguém próximo a 

você para melhorar suas habilidades " 

"..... Se eu te entendi direito, por trás de tudo isso está na verdade uma mudança que você 

quer fazer em seu foco, parar de focar tudo em sua vida que tem a ver com alimentação e 

começar a se concentrar em viver sua vida. Você descreveu que viver com um transtorno 

alimentar é algo com que você tem convivido na maior parte de sua vida e que a incerteza 

sobre o que a vida seria sem ele é algo que te provoca muita ansiedade. Ao explorar algumas 

novas atividades, tentamos olhar para maneiras como você pode começar a se concentrar em 

alternativas em pequenos passos. No entanto, eu acho que pode ser importante continuar a 

discutir os seus pensamentos a respeito disso com outros funcionários da internação, para 

continuar a explorar esses pensamentos e ansiedades ". 

 

Reconhecimento do progresso dos pacientes 

 

Todas as cartas delinearam as forças, realizações e progresso dos pacientes na terapia. 

Muitas cartas (N = 14; 61%) comentaram que os pacientes tinham pouca ou nenhuma 

dificuldade em realizar as tarefas e que não representavam um desafio intelectual muito 

grande. 
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"Você achou muitas das tarefas fáceis de executar e, em particular, você disse que fez 

as tarefas das ilusões visuais, mapas, palavras incorporadas...... sem esforço. " 

As cartas elogiavam os pacientes por terem enfrentado desafios e se esforçado para 

aplicar as habilidades em suas vidas reais, para criar exemplos comportamentais e 

estratégias de enfrentamento, e pelo progresso feito em sua flexibilidade cognitiva e 

habilidades holísticas de processamento: "Embora você tivesse problemas para fazer as 

tarefas de casa entre as sessões, como nós conversamos, eu acho que se você continuar 

a desafiar a si mesma da maneira que eu vi você fazer ao longo das últimas semanas, 

você será capaz de ver mudanças positivas no futuro ". 

 
"Nas últimas duas sessões, foi muito positivo ouvir que você poderia reconhecer e ser feliz 

com o seu próprio progresso e realmente se sentir orgulhosa de seu trabalho. Estou confiante 

de que a sua motivação e força para enfrentar alguns desafios muito difíceis que você 

demonstrou ao longo das últimas semanas será uma grande base para continuar o processo 

de sua recuperação ". 

 

Dificuldades vivenciadas pelos pacientes 

 

19 (83%) das cartas descreviam algumas das dificuldades que os pacientes 

experimentaram nas sessões de terapia de remediação cognitiva e como elas foram 

abordadas. Enquanto muitas letras comentavam que os pacientes tendiam a completar as 

tarefas da TRC com facilidade, outras refletiam sobre as dificuldades que seus pacientes 

vivenciaram com as tarefas em consequência de seus estilos de processamento da 

informação. 

"Algumas tarefas eu acho que se mostraram um pouco desafiadoras a princípio, 

particularmente a de estimativa. Lembro-me inicialmente que você estava muito focada 

em seu desempenho, ou seja, com que precisão ou ordem elas eram realizadas. " 

Além dos problemas decorrentes dos estilos de processamento de informações, as 

cartas comentaram sobre a capacidade dos pacientes de refletir e desafiar seus estilos de 

pensamento, para fornecer exemplos de vida cotidiana, para aplicar a terapia de 

remediação cognitiva a situações da vida cotidiana e para realizar tarefas comportamentais 

para casa. 

"...... Você falou sobre ser muito recente a incapacidade de olhar para o contexto global. 

Você sentiu que sua vida tinha se tornado muito estreita, pois não tem mais as coisas que 

eram importantes para você, como um trabalho ou vida social. Muitas vezes você também 

falou sobre como as coisas eram difíceis na internação e que para passar por isso você 

se concentrou em uma hora de cada vez. Isso significa que às vezes você achou difícil 

refletir sobre como sua semana inteira tinha sido...... " 

"você sente, em particular ao longo do ano passado, que você não tem usado o seu 

cérebro o suficiente e sente que ele ‘virou geleia’. Você afirmou que você gostaria de ter 

os seus ‘recursos’ de volta e ampliar sua vida. Nós discutimos de que modo, se você não 

usar certas habilidades por um tempo, torna-se mais difícil quando precisamos usá-los. No 

entanto, as tarefas mostraram que, com um pouco de prática, podemos obter essas 

habilidades de volta. " 
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Emoções 

 
Uma vez que a terapia de remediação cognitiva aborda os processos básicos dos 

pensamentos dos pacientes em vez do conteúdo, a intervenção é projetada para ser 

afetivamente neutra quanto ao conteúdo, pois tal referência às emoções e sentimentos dos 

pacientes foi breve. Entretanto, já que os pacientes naturalmente experimentam emoções 

durante o tratamento, os terapeutas reconheceram frequentemente emoções positivas e 

negativas que foram experimentadas ou expressadas por pacientes nas sessões. 

As emoções positivas mais frequentemente comentadas foram prazer, diversão e humor, 

mencionadas em 14 (61%) de letras. Os terapeutas discutiram como os pacientes 

desfrutaram aspectos da terapia de remediação cognitiva, em particular as tarefas, e 

também comentaram o prazer que tinham experimentado no trabalho com seus pacientes. 

"... nos divertimos com as tarefas de ilusão, e novamente você sempre foi capaz de ver 

ambas as imagens, mesmo que possa demorar alguns instantes para achar a segunda 

[ilusão] e para alternar entre as duas. " 

"O que notei com mais clareza foi a sua confiança ou autoestima crescer ao longo das 

sessões. Isto se refletiu na maneira como você se abordou as tarefas. Como você disse, 

você sente que já foi capaz de pegar um pouco deste aumento da confiança e usá-lo em 

outras situações, como nas suas sessões de TO [terapia ocupacional]. " 

A ansiedade foi a emoção negativa vivenciada durante a intervenção que foi mais citada, 

que foi comentada em oito cartas (35%). Os terapeutas descreveram como seus pacientes 

se sentiram ansiosos em relação a completarem as tarefas perfeitamente ou onde se exigiu 

que fossem mais flexíveis em seus pensamentos ou comportamentos. 

"Quando começamos as sessões, você parecia ansioso para fazer todas as tarefas 

corretamente. Você se lembra de descrever as imagens complexas para que eu pudesse 

desenhá-las? Você se culpou por eu ter desenhado errado as formas e achou difícil de 

acreditar que eu não sou muito bom em desenhar diagramas. " 

 

 
Comida, peso e imagem corporal 

 
Sete (30%) das cartas fizeram referência a características centrais da AN, como comida, 

peso e imagem corporal, embora as referências tenham sido frequentemente breves e não 

o foco principal das cartas. As referências a este tópico foram uma forma de colocar as 

sessões de terapia de remediação cognitiva no contexto mais amplo das doenças de seus 

pacientes e refletir sobre as discussões durante a intervenção em relação a esses temas. 

"Você, então, comentou que isso é um pouco como o seu transtorno alimentar - você 

disse que pode ser fixada em muitas coisas, mas se você dá um "passo para trás" você 

pode ver que essas coisas não são tão importantes." 

 
"Se eu te entendi direito, por trás disso tudo está na verdade uma mudança que você 

quer fazer em seu foco, parar de focar tudo em sua vida em torno de alimentos e começar 

a se concentrar em viver a sua vida ". 

 

Eficácia 

 

Houve uma série de características que terapeutas consideraram como contribuindo para 
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a eficácia e os resultados bem-sucedidos da intervenção. Na maior parte das vezes os 

terapeutas comentaram sobre o trabalho árduo e o compromisso que os pacientes tem com 

na terapia, mencionados em 16 cartas (70%). 

"Sua motivação e compromisso com o trabalho psicológico, incluindo as nossas sessões 

de terapia de remediação cognitiva, te dão ferramentas importantes para enfrentar os 

desafios que trazem a superação de sua anorexia nervosa, obsessões e compulsões.” 

Como discutido antes, a habilidade dos pacientes de refletir e desafiar seus estilos e 

estratégias de pensamento era uma característica adicional que foi identificada em algumas 

cartas como tendo um impacto nos resultados da intervenção. 

 

Em resumo 

 

Em suma, muitos temas semelhantes surgiram através das 23 cartas dos terapeutas e 

todas as cartas descreviam realizações dos pacientes e progressos possibilitados pela 

intervenção. Isto tomou a forma de três estágios distintos: 1. refletir sobre estilos cognitivos 

e desafiá-los, 2. ligar tarefas de terapia de remediação cognitiva com situações da vida 

cotidiana e dar exemplos da vida real, e 3. realizar tarefas comportamentais para casa e 

aplicar a terapia de remediação cognitiva à vida cotidiana. A maioria das cartas resumiu 

aspectos da intervenção que os pacientes acharam difíceis e sugeriu áreas para serem 

trabalhadas no futuro. Os temas menos dominantes foram as emoções experimentadas 

durante a intervenção e as características centrais da AN. As cartas também reconheceram 

atributos pessoais em seus pacientes que eles reconheceram como importantes para o 

progresso de seus pacientes. 

Uma das principais características da terapia de remediação cognitiva é que ela é 

afetivamente neutra quanto ao conteúdo e não se concentra em comida, peso e imagem 

corporal, que os pacientes acharam um aspecto revigorante de seu tratamento (Whitney, 

Easter & Tchanturia, 2007). No entanto, as cartas dos terapeutas identificaram os tipos de 

emoções e sentimentos que os pacientes podem experimentar durante a terapia de 

remediação cognitiva e como às vezes pode ser útil se referir a características centrais da 

doença para compreender estilos de pensamento mais úteis. 

Os temas que aparecem nas cartas dos terapeutas refletem tanto os temas que 

emergem do relato das cartas de fim de tratamento dos pacientes (Whitney, Easter & 

Tchanturia, 2007) quanto os fundamentos teóricos da terapia de remediação cognitiva 

(Baldock & Tchanturia, 2007, Tchanturia, Davies, & Campbell, 2007, Tchanturia et al 2008, 

Tchanturia e Hambrook 2009). Muitos dos princípios da entrevista motivacional e estágios 

de mudança também são aplicáveis à terapia de remediação cognitiva e podem ser vistos 

nos principais conceitos das cartas dos terapeutas. O enfoque variado das cartas dos 

terapeutas em diferentes estágios da intervenção implica que os terapeutas adaptem a 

intervenção à prontidão e à capacidade de mudança individual de seus pacientes. 
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C A P Í T U L O 

8 
Benefícios da terapia 

de remediação 

cognitiva a longo 

prazo 

Vimos que há evidências de que o perfil neuropsicológico dos pacientes com AN 

pode mudar após a terapia de remediação cognitiva (Tchanturia et al, 2008). No entanto, é 

importante saber se a terapia de remediação cognitiva também teve um impacto sobre as 

atribuições dos estilos de pensamento dos próprios pacientes e outros resultados. 

 
É bem estabelecido que pacientes com transtornos alimentares têm baixa autoestima 

(por exemplo, Geller et al, 1998). Os estudos que usam a terapia de remediação cognitiva 

para reportar psicose melhoraram a autoestima enquanto os pacientes estavam engajados 

no tratamento (Wykes e Reeder, 2005). 

A depressão e a ansiedade também são aspectos clínicos fundamentais na apresentação 

da AN. Verificou-se também que níveis aumentados de depressão e ansiedade persistem 

mesmo após se ter recuperado dos sintomas de transtorno alimentar (Pollice et al, 1997). 

O índice de massa corporal é rotineiramente medido como parte do tratamento para 

transtornos alimentares e é um marcador clínico de resultados amplamente utilizado na 

pesquisa de transtornos alimentares. Autoestima, depressão, ansiedade e ganho de peso 

não são visados pela intervenção da terapia de remediação cognitiva. No entanto, dada a 

significância desses resultados clínicos na AN, desejávamos monitorar as alterações antes 

e depois da terapia de remediação cognitiva. 

 

Medindo a flexibilidade longitudinal e os resultados clínicos 

 

Era rotineiramente pedido aos pacientes que completassem as medidas dos resultados do 

autorrelato antes e depois da terapia de remediação cognitiva e em 6 meses depois do 

tratamento. As medidas de autorrelato foram as seguintes: 

Cognitive Flexibility Scale (CFS) (Martin e Rubin, 1995)  
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Thinking Skills Questionnaire (TSQ) (Powell e Malia, 2003) 

Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE) (Rosenberg, 1965) 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) (Zigmond e Snaith, 1983) 

O IMC dos pacientes também foi registrado em vários momentos ao longo do tratamento e 

acompanhamento: na admissão à unidade de internação 

1 e 2 semanas antes da intervenção Em 

cada uma das dez sessões 

Em 1 e 2 semanas após a intervenção No 

acompanhamento de 6 meses 

 

Cômputo dos dados longitudinais 

Tabela 1. Média e desvios padrão para o IMC coletado antes do tratamento, pós-

tratamento e nos 6 meses de acompanhamento 
 
 
 

 
Base 

 
Pós-tratamento 

 
6 meses de acompanhamento 

  (n = 23 (n = 23 (n = 12  
 

  Média (SD) Média (DP) Média (SD)  

14,8 (1,4)  16,2 (1,3)  16,7 (1,6) 
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Fig. 1. Escores médios na escala de flexibilidade cognitiva média (EFC) 
 

Fig. 2. Escores médios no questionário de habilidades de pensamento (QHP) 
 

Fig. 3. Escores médios na escala Rosenberg de autoestima (RAE) 
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Fig. 4 Escores médios na escala hospitalar de ansiedade e depressão (EHAD) 
 

 

A mudança nos escores das cinco medidas mostrou melhora. Em relação aos estilos de 

pensamento, observaram-se aumentos lineares significativos no EFC, representando uma 

melhora de longo prazo no pensamento flexível. As mudanças nas outras áreas clínicas 

da autoestima, da depressão e da ansiedade igualmente revelaram uma melhoria nos 

escores, entretanto, somente as melhorias nos níveis de depressão alcançaram 

significância estatística. As mudanças significativas no IMC também são encorajadoras, 

com melhorias no status de peso continuando nos 6 meses de acompanhamento. No 

entanto, deve-se notar que os participantes deste estudo foram retirados de uma unidade 

de internação especializada em transtornos alimentares, portanto, aumentos na saúde 

nutricional não podem ser atribuídos unicamente à terapia de remediação cognitiva. 
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C A P Í T U L O 

9 
Perguntas 

frequentes 
Quantos exercícios se espera que sejam feitos em cada sessão? 

Dez exercícios são o máximo por sessão, no entanto, seja flexível, porque os 

pacientes têm um ritmo diferente no início da terapia. Os formulários de avaliação 

no manual fornecem apenas sugestões do que fazer. Aprendemos que "menos é 

mais" e é importante deixar tempo para a reflexão, em vez de fazer as tarefas só 

por fazer. 

O que posso fazer se meu paciente não apresentar dificuldades em alguma das 

tarefas que implementarmos na sessão? 

Incentive-os, reconheça seus pontos fortes cognitivos e explore se eles têm 

dificuldades em suas estratégias nas tarefas cotidianas. Se forem identificados 

problemas, trabalhe com os pacientes para explorar possíveis soluções e como as 

forças cognitivas podem ser aplicadas à vida real. 

Como posso encorajar o meu paciente se ela/ele não conseguir dar exemplos da 

vida real? 

Incluímos os exemplos de outros pacientes no manual. Eles podem fornecer um 

trampolim para que seu paciente possa pensar sobre seus próprios exemplos da 

vida real. Incentive-os a pensar novamente. 

O que posso fazer se meu paciente quiser falar sobre questões emocionais ou 

exemplos relacionados a comida/emoções? 

Fique com ele, mas se você não for capaz de lidar com o problema que eles trouxerem 

na sessão, volte para os objetivos da tarefa e para onde você começou. Detenha-

se no componente cognitivo do problema, em vez de ser atraído para o elemento 

emocional. 

O que posso fazer se o meu paciente disser que: 

Ela/ele está entediado com (alguns dos) os exercícios? 

Explore por que isso ocorre antes de excluir o exercício. Pode ser porque o exercício 

é muito fácil ou difícil, caso em que você pode alterar o ritmo em que você os faz. 

Você pode introduzir novos exercícios, para testar; você pode discutir como esses 

exercícios são usados em várias circunstâncias. Se o paciente achar que não são 

úteis e quiser sair, respeite esta escolha. Mencione que para algumas pessoas 

pode ser irrelevante e isso não afetará seus planos de tratamento futuro e gestão 

do cuidado. 

Ela/ele acha alguns exercícios muito fáceis? 
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Reconheça que eles estão indo muito bem e mencione que nem todos os acham 

fáceis e é muito impressionante achar todas as tarefas fáceis; no entanto, muitos 

exercícios provocam a criatividade e permitem que se aumente a dificuldade, e 

talvez também seja hora de trabalhar com exemplos da vida real. 

Ela/ele acha que alguns exercícios são muito difíceis? 

Reconheça que as tarefas são bastante difíceis e talvez seja melhor empregar 

uma estratégia diferente. Por exemplo, com as tarefas de estimativa ou Stroop, 

cobrindo a maior parte da tarefa para que apenas uma pequena parte possa 

ser vista pode torná-las menos assustadoras. 

Ela/ele acha alguns exercícios muito frustrantes? 

Vale a pena explorar que parte da tarefa é frustrante: é porque é muito fácil ou muito 

difícil? 

E se o paciente diz que não compreende a finalidade da terapia de remediação 

cognitiva e como ele se relaciona com a sua doença? 

Se é nas primeiras sessões você pode explicar que, conforme as sessões progredirem, 

os estilos de pensar que as tarefas evocam irão, se tudo der certo, se ligar aos 

cenários e aos comportamentos da vida real. Se esta pergunta é feita em sessões 

mais avançadas da terapia, pode ser útil relembrar tarefas específicas em que o 

paciente pode ter ido bem, refletindo sobre esses exemplos e revisitando-os e 

expandindo-os mais. 

O que posso fazer se o paciente não fez as experiências comportamentais que 

tínhamos combinado na sessão anterior? 

Obviamente, encontrar a razão para isso. Pode ser que ela tenha sido considerada 

um desafio muito grande e ele não estava suficientemente preparado. Com mais 

preparação (isto é, você e o paciente que discutindo o cenário e os pensamentos 

que serão evocados) ele pode tentar esta tarefa outra vez ou talvez outra coisa. A 

lista de tarefas comportamentais no manual pode ajudar sugerindo ideias de 

comportamentos para se testar. 

Quanto tempo deve durar uma sessão? O que posso fazer se o paciente insiste em 

tornar as sessões mais longas do que é recomendado (porque ela/ele gosta ou 

acha útil)? 

Cada sessão deve durar entre 30 e 45 minutos. A terapia não se destina a ser 

exaustiva para o paciente. Se considerar que seu paciente demora muito tempo 

fazendo os exercícios, então reduza o número de exercícios que podem ser feitos 

no prazo alocado. Ou pode ser o caso que seu paciente gasta um longo tempo 

refletindo sobre os exercícios, que é igualmente útil, mas tente balancear os 

exercícios e a reflexão de modo que o paciente tenha a possibilidade de se 

beneficiar de ambos. 

O terapeuta pode promover a reflexão sobre os exercícios durante as duas 
primeiras sessões? 

Na primeira sessão você pode provavelmente ter uma ideia da capacidade de seu 

paciente para fazer os exercícios. Se o seu paciente faz os exercícios muito 

facilmente, ou seja, é bom e rápido na alternância, bom em descrever uma figura 

global, etc, mas também parece disposto e confiante para começar a refletir sobre 

as tarefas, então o terapeuta pode começar a incentivar isso na segunda sessão. 

Quando é recomendado iniciar experimentos comportamentais? 

Depende muito do indivíduo. Alguns pacientes em nossa experiência estão prontos 

para começar com experimentos comportamentais na segunda ou terceira sessão; 
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outros estão prontos nas sessões posteriores, por exemplo, sessões 6 ou 7. 

Tivemos alguns pacientes que não conseguiram implementar em comportamentos 

reais as estratégias que discutimos na sessão. Com estes pacientes, a maior parte 

do tempo foi gasta refletindo sobre estilos de pensamento e pensando sobre 

diferentes estratégias. 

 

A P Ê N D I C E   A 

Exemplo de formulário de avaliação 
 
 
 

Tarefas X Perguntas exploratórias 
O que aprendeu com essas tarefas? 

 
 
 
 
 

O que elas mostraram sobre o seu estilo 

de pensamento? 

 
 
 
 
 

 
Como elas se relacionam com a vida real? 

Comentários do terapeuta 

Figuras complexas de Rey  

Tarefa da ilusão I  

Tarefa da ilusão II  

Tarefa de Stroop I  

Tarefa de Stroop II  

Ideia principal  

Tarefa de estimativa  

Pilha de cartas  
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A P Ê N D I C E   B 

Abaixo estão descrições das avaliações neuropsicológicas utilizadas no estudo piloto. Elas 

foram incluídas simplesmente para se referir ao que foi usado para avaliar os pacientes em 

nosso estudo e não são uma medida prescritiva de avaliações que têm que ser usadas. 

O teste de Brixton (Burgess e Shallice 1997). Solicita-se aos participantes que 

prevejam os movimentos de um círculo azul, que muda de lugar após cada resposta. Um 

conceito (regra) deve ser inferido a partir de seus movimentos para que se façam previsões 

corretas. Ocasionalmente, o padrão de movimento muda e o participante tem de 

abandonar o conceito antigo a favor de um novo. 

Tarefa de fazer trilhas (Kravariti 2001). Uma versão computorizada foi usada, em que 

a tarefa é apresentada em uma unidade de exposição visual (VDU) e um rato é usado para 

responder. Há três níveis: uma tarefa de controle do motor em que as respostas são 

passadas a uma "bola" alternante; uma sequência alfabética ascendente (tarefa de 20 

letras); e uma sequência alfabética e numérica, tarefa de 20 números/letras. 

Figura de Rey (Osterrieth 1944).  Esta tarefa de figura complexa é usada como um meio 

de examinar o estilo organizacional no que diz respeito à construção e cópia de figuras 

complexas. A cada um dos participantes é dada uma folha em branco e a figura é 

apresentada. Pede-se que eles copiem a figura o mais cuidadosamente possível. Lápis de 

cor (que são trocados enquanto o participante está desenhando) e gravador de vídeo são 

utilizados para melhorar a precisão da coleta de dados. Foi desenvolvido um sistema de 

pontuação para a coerência central (Booth, 2006). 

Este sistema de pontuação produz um Índice de Coerência Central resultante de 

pontuações independentes para a ordem de construção, forma e estilo. 

A tarefa Cat-Bat (Eliava, 1964; Tchanturia et al., 2002). Os participantes são 

convidados a preencher as letras que faltam em um conto com a maior rapidez e precisão 

possível. Na primeira parte da história os requisitos contextuais induzem o participante a 

preencher com a letra 'c' e reconstruir a palavra do fragmento como ‘cat' [gato]. Na segunda 

parte da história (a parte que muda), a palavra 'cat' não é mais apropriada e o contexto 

exige que o participante preencha a letra 'b' e reconstrua a palavra como 'bat' [morcego]. 

Assim, na primeira parte, os participantes são induzidos a reconstruir uma palavra (gato) e 

na segunda parte da tarefa eles precisam ajustar sua flexbilidade [cognitive set] às 

mudanças no contexto. O número de erros perseverativos e o tempo de conclusão da 

tarefa são medidos. 

A tarefa da ilusão háptica (Tchanturia et al., 2001, 2004; Uznadze, 1966). Esta é uma 

tarefa perceptiva de alternância. Esta versão usa três bolas de madeira: duas pequenas 

bolas de tamanho igual (5 cm de diâmetro) e uma bola maior (diâmetro de 8 cm). Pede-se 

aos participantes que julguem o tamanho relativo de duas bolas em suas mãos, mantendo 

os olhos fechados. Primeiro, a bola maior e uma das 

bolas menores são colocadas nas mãos do participante. Este processo é 

repetido 15 vezes (a mesma bola é colocada na mesma mão em cada uma das vezes). 

Então, durante o estágio "crítico" (30 apresentações), os participantes recebem as duas 

bolas idênticas de 5 cm, uma em cada mão. Pergunta-se a eles se há alguma diferença de 

tamanho entre as bolas. A maioria dos participantes saudáveis do grupo de controle têm a 

ilusão de que a esfera na mão que previamente segurava a esfera maior é a menor das 

duas. O número de tentativas em que as ilusões são experimentadas é uma medida da 

rigidez perceptiva. 
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LEITURAS RECOMENDADAS PARA PACIENTES 

 

 
Transtorno obsessivo compulsivo 

 

Hyman, B. & Pedrick, C. (1999). The OCD Workbook – Your Guide to Breaking Free from OCD. Oakland, 

CA: New Harbinger Publications. Recommended by many sufferers. A very practical workbook-style 

approach to overcoming obsessional problems. User-friendly, lots of photocopiable worksheets, etc. 

Veale, D. & Willson, R. (2005). Overcoming Obsessive Compulsive Disorder – A Self-Help Guide Using 

Cognitive Behavioural Techniques. London: Robinson. Useful for those who suffer from OCD and those 

who care for them. 

 

Perfeccionismo 
 
 

Adderholdt, M. & Goldberg, J. (1999). Perfectionism: What’s Bad About Being Too Good? Minneapolis, MN: 

Free Spirit (www.freespirit.com). 

Anthony, M. M. & Swinson, R. P. (1998). When Perfect Isn’t Good Enough: Strategies for Coping with 

Perfectionism. Oakland, CA: New Harbinger Publications. This book is clearly written and contains 

many ideas. It has a specific chapter on dieting and body image. 

Basco, M. R. (1999). . New York: Free Press. This book takes you through the thoughts and experiences 

of four archetypical perfectionists. The style is warm and easy reading. 

Smith, A. W. (1990). Overcoming Perfectionism. Deerfield Beach, FL: Health Communications. 
 

Autoestima 

Fennell, M. (1999). Overcoming Low Self-Esteem: A Self-Help Guide using Cognitive Behavioural 

Techniques. London: Robinson Publishing (www.constablerobinson.com). 
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