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RESUMO 

 

 

Introdução: Mediante as abordagens de cunho cognitivo-comportamental, entende-se 

que as distorções cognitivas (formas distorcidas de se interpretar os acontecimentos 

vivenciados), são ativadas em momentos de tensão, gerando pensamentos automáticos 

que por sua vez darão origem a emoções e comportamentos também distorcidos. Dentro 

do ambiente terapêutico não é diferente, é mediante este raciocínio que este trabalho foi 

elaborado. Objetivos: Procurou-se averiguar as distorções cognitivas ativadas pelos 

pacientes em relação ao processo terapêutico, verificar as emoções e comportamentos 

oriundos das cognições distorcidas, investigar se há presença de dissonância sobre o 

processo terapêutico e sondar se há presença de reatância por parte do paciente para 

com a terapia. Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e 

de campo, realizada na cidade de Patrocínio-MG, no Centro de Saúde UNICERP com a 

clientela adulta do curso de Psicologia. Foi realizado, o convite pelo pesquisador e após 

esta etapa a realização de uma entrevista, em que foram usados um roteiro de entrevista 

semiestruturada e o questionário de distorções cognitivas (CD-QUEST). Foi realizado, a 

transcrição dos áudios gravados da entrevista semiestruturada, e a interpretação dada se 

deu pela análise de conteúdo, assim como a correção, análise e tabulação dos dados 

obtidos mediante o CD-QUEST. Resultados: Mediante a análise dos relatos, foi 

possível detectar distorções cognitivas presentes tanto na parte inicial do processo 

quanto em nuances presentes sobre desdobramentos do atendimento em si e outros 

relatos. No que tange a dissonância cognitiva mediante algo dito durante o atendimento, 

a maioria disse ter passado por um conflito de decisões, oriundas de demandas tragas ao 

terapeuta/estagiário. No âmbito da reatância psicológica, todos afirmaram que no início 

(construção de vínculo), sentiam-se com dificuldades em relação a sua liberdade, mas 

que no quadro atual, sentiam-se livres para falar o que quisessem durante o 

atendimento. No questionário CD-QUEST foram demonstrados resultados referentes à 

semana anterior da entrevista dos participantes, gerando três tipos de resultados: 

frequência (F), intensidade (I) e frequência mais intensidade (F+I), em que houveram 

pontuações mistas referentes as várias facetas presentes na história de cada indivíduo, 

obtidas nos relatos dos mesmos. Considerações Finais: Foi possível analisar as 

questões suscitadas, confirmando assim a hipótese de, que os pacientes ativam 

distorções cognitivas a respeito do processo terapêutico, tanto quanto a respeito da 

dissonância cognitiva e reatância psicológica que, também se mostraram desencadeadas 

e impulsionadas pelas distorções cognitivas. 

 

Palavras-chave: Distorção cognitiva. Dissonância cognitiva. Processo terapêutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O autoconhecimento tem um valor especial para o próprio indivíduo. Uma pessoa que 

se tornou consciente de si mesma, por meio de perguntas que lhe foram feitas, está em 

melhor posição de prever e controlar seu próprio comportamento.” 

 

Skinner 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

 

Tabela 1 – Sexo, idade e estado civil..........................................................................25 

Tabela 2 – Escolaridade, profissão e religião/crença..................................................26 

Tabela 3 – 1ª sessão, queixa/diagnóstico, acompanhante...........................................27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

 

Quadro 1 – Exemplo do CD-QUEST...........................................................................24 

Quadro 2 – Escore global dos participantes.................................................................30 

Quadro 3 – Ranking das distorções cognitivas pelo CD-QUEST................................31 

Quadro 4 – Circuito entre distorções, dissonância e reatância.....................................46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

 

Gráfico 1 – Incidência de distorção cognitiva por participante do CD-QUEST..........32 

Gráfico 2 – Incidência das distorções cognitivas por participante...............................39 

Gráfico 3 – Emoções, sentimentos e sensações resultantes das distorções..................40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES 

 

 

 

CD-QUEST Cognitive distortions questionnaire (Questionário de distorções 

cognitivas) 

COEP Comitê de Ética em Pesquisa 

FIP Faculdades Integradas de Patrocínio 

FUNCEP Fundação Comunitária Educacional e Cultural de Patrocínio 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

MG  Minas Gerais 

P  Participante 

P.A.  Pensamentos automáticos 

TCC  Terapia Cognitiva Comportamental 

TCP  Terapia Cognitiva Processual 

UFBA  Universidade Federal da Bahia 

UNICERP Centro Universitário do Cerrado Patrocínio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 11 

2 OBJETIVOS .......................................................................................................... 14 

2.1 Geral: ........................................................................................................................... 14 

2.2 Específicos: .................................................................................................................. 14 

3 DESENVOLVIMENTO ........................................................................................ 15 

3.1 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 17 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................ 19 

3.2.1 Tipo de pesquisa ....................................................................................................... 19 

3.2.2 Cenário da pesquisa.................................................................................................. 20 

3.2.3 Participantes da pesquisa ......................................................................................... 21 

3.2.4 Técnica de coleta de dados ....................................................................................... 22 

3.2.5 Procedimentos de análise de dados .......................................................................... 23 

3.2.6 Questões Éticas ......................................................................................................... 24 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO ......................................................................... 24 

3.3.1 Dados sociodemográficos.......................................................................................... 25 

3.3.2 Distorções cognitivas e pensamentos automáticos ................................................... 28 

3.3.2.1 Distorções cognitivas ativadas na semana anterior à entrevista ........................................... 29 

3.3.2.2 Distorções cognitivas ativadas mediante o processo terapêutico ......................................... 32 

3.3.2.3 Emoções e comportamentos suscitados das distorções cognitivas....................................... 40 

3.3.3 Dissonância cognitiva e reatância psicológica em relação ao processo terapêutico 42 

3.3.4 Estratégias de enfrentamento frente as queixas iniciais .......................................... 47 

3.3.4.1 O processo terapêutico hoje .............................................................................................. 48 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................. 49 

3.5 REFERÊNCIAS .................................................................................................. 51 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÃO ...................................................... 54 

5. REFERÊNCIAS .................................................................................................... 56 

APÊNDICES ............................................................................................................. 59 

ANEXOS ................................................................................................................... 62 

 

 

 



11 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O trabalho em questão é delineado mediante a linha de pesquisa Psicologia e 

Processos Clínicos e a sua respectiva área de estudo se consiste na de Psicologia Clínica 

na Abordagem Cognitiva-Comportamental. O tema consiste em averiguar quais as 

distorções cognitivas que emergem do paciente durante o processo psicológico de 

atendimento clínico, sendo esta averiguação realizada à luz da Teoria Cognitivo-

Comportamental (TCC). Para tanto, é considerado o fato de que além das distorções 

detectadas pelo terapeuta durante os atendimentos sobre as demandas trazidas, o 

paciente cria outras sobre o processo terapêutico em si. 

As distorções cognitivas podem ser entendidas como maneiras errôneas de 

processar uma informação, sendo consequências de interpretações realizadas de formas 

distorcidas. A atividade cognitiva gera uma influência na emoção e comportamento, 

alterando-se a forma como o indivíduo se sente e podendo acarretar transtornos 

psicológicos oriundos de uma forma distorcida de se perceber os acontecimentos 

(AQUINO; SANTOS; SILVA, 2008). 

Vários aspectos estão envolvidos para que haja o disparo de uma distorção 

cognitiva (ou mais), que por sua vez a antecedem como gatilho. Podem ser 

compreendidos estes aspectos como cinco referentes as experiências proporcionadas 

pela vida, sendo o ambiente, os estados de humor, os pensamentos e as reações físicas 

tanto quanto comportamentais (GREENBERGER; PADESKY, 1999). 

A Terapia Cognitiva-Comportamental tem como entendimento que os 

distúrbios psicológicos têm mediação pelas distorções cognitivas assim como os 

comportamentos desadaptativos. Portanto, os erros cognitivos desencadeiam emoções 

disfuncionais, levando a tomada de comportamentos errôneos, consequentes destes dois 

últimos aspectos, que sequencialmente, também influenciarão as cognições do indivíduo 

(BHATTACHARYA, et al., 2013). 

Com o passar do tempo, a abordagem Cognitiva foi angariando profissionais 

que ocasionaram trabalhos renomados, mesmo que ainda recentes, como foi o caso do 

Dr. Irismar dos Reis de Oliveira, professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
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que mediante esforços, desenvolveu uma nova abordagem, denominada Terapia 

Cognitiva Processual (TCP). Esta por sua vez, partilha das mesmas premissas da 

Terapia Beckiana, porém, tem seus próprios métodos de atuação, conceituação e ação 

para agir nas crenças disfuncionais do paciente (OLIVEIRA, 2016). 

Entender as distorções se faz então algo muito importante, pois, sem detectá-

las e consequentemente não conscientizar o cliente a respeito deste conceito tanto 

quanto seu modus operandi, o tratamento não terá avanço. A identificação das 

cognições (em seus níveis), são de extrema relevância para o norteamento do quadro 

clínico, assim como a identificação das distorções cognitivas, tanto para a 

conscientização do cliente, como também na escolha de técnicas mais acertadas pelo 

terapeuta (BECK, 2013). 

Segundo Knapp (2004), posteriormente, após o término de conscientização e a 

tomada de conhecimento pelo paciente, este irá levar o aprendizado no 

acompanhamento psicológico para o seu dia a dia, sendo então cimentado 

gradativamente mediante a orientação, aprendizado, execução e repetição do exercício 

de detecção das distorções cognitivas. O entendimento de tais conceitos, 

especificadamente das cognições distorcidas, dará ao paciente mecanismos de detecção 

e capacidade de se policiar dentro de seu cotidiano. 

Em relação a ativação das distorções, estas podem acontecer de forma 

simultânea, ou seja, numa situação específica, podem ocorrer mais de uma, tanto 

juntamente quanto de forma acarretada. De forma ampla, as cognições distorcidas, no 

que tange ao seu modus operandi de acionamento, podem ser dispostas com 

intersecções tanto quanto sobreposições. Isto posto, poder-se-á em uma situação, ser 

desencadeado mais de uma distorção, de forma concomitante como também uma 

implicando a outra (KNAPP, 2004). 

Não obstante, outra área da Psicologia, que por sua vez viabiliza estudos 

abordando o modus operandi das interações pessoais e suas implicações, é a Psicologia 

Social, que também far-se-á de grande relevância neste trabalho. Segundo Gergen 

(2008), a área em questão é entendida como uma ramificação da Psicologia, que 

investiga os meandros das interações humanas, sob os vários espectros 

(comportamental, emocional e cognitivo). Dentre a visão da abordagem social, existem 

duas teorias que merecem destaque para este trabalho, que são a teoria da dissonância 

cognitiva e reatância psicológica. 
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A dissonância cognitiva compreende que ao fazer uma escolha entre dois itens 

de igual ou parecida preferência, a rejeição ao item preterido irá gerar uma sensação de 

desconforto. Ao fazer uma escolha considerada difícil entre dois objetos igualmente 

preferidos, rejeitando um dos itens favoritos, irá desencadear uma sensação 

desconfortável, fazendo que o indivíduo mude as suas preferências para que venham a 

corresponderem com a sua decisão tomada anteriormente (IZUMA, et al., 2010).  

Na teoria da reatância psicológica, entende-se que há uma motivação 

indesejada que surge a partir de experiências que venham a infligir um risco de perda 

dos comportamentos deste sujeito, servindo assim para haver a restauração da liberdade 

deste alguém. A reatância se trata de uma excitação motivacional, que vai surgindo de 

forma desagradável ao passo que a pessoa vem a experimentar uma ameaça ou perda 

dos seus comportamentos livres, agindo assim, como um motivador para que se restaure 

a liberdade (STEINDL, et al., 2015). 

Doravante, abordando o problema suscitado neste trabalho, questiona-se: as 

distorções cognitivas são ativadas durante o acompanhamento terapêutico? Acredita-se 

que, os pacientes ativem distorções cognitivas sobre o processo terapêutico. Segundo 

Aquino, Santos e Silva (2008), parte-se então da premissa do modelo cognitivo 

estruturado por Aaron Beck, onde há uma inter-relação entre pensamento, emoção e 

comportamento, pois o evento irá gerar interpretações, que por sua vez trarão cognições, 

influenciando emoções e comportamentos. 

Este estudo se justifica pelo interesse do pesquisador por ter se submetido à 

terapia, há cinco anos atrás. Neste período, foi acompanhado por profissionais de várias 

abordagens, como: Psicanálise, Cognitiva-Comportamental e atualmente Análise 

Transacional. Somando esta vivência adquirida com a teoria obtida na graduação e na 

vivência como estagiário, consolidou-se o interesse da pesquisa pelo tema proposto. 

Procurou-se entender como os pacientes da Psicologia no Centro de Saúde 

UNICERP encaram a terapia, buscando compreender como suas cognições, emoções e 

comportamentos acerca do tratamento emergem, entendendo assim que este estudo será 

de grande valia para o aperfeiçoamento profissional, tanto quanto para a instituição. De 

acordo com Sousa et al (2015), buscar analisar como os pacientes encaram o processo, 

transmite em si um valoroso modo de se melhorar as práticas no âmbito profissional, 

incrementando tanto na atuação em si, como no conhecimento mais amplo da visão 

referente aos entraves enfrentados pelos pacientes. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Geral: 

 

 

Averiguar as distorções cognitivas ativadas pelos pacientes em relação ao 

processo terapêutico. 

 

2.2 Específicos: 

 

 

Verificar as emoções e comportamentos oriundos das cognições distorcidas;  

 

Investigar a presença de dissonância sobre o processo terapêutico; 

 

Sondar a existência de reatância psicológica do paciente para com a terapia. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

 

DISTORÇÕES COGNITIVAS ACERCA DO PROCESSO TERAPÊUTICO 

 

 

LEANDRO PEREIRA CATARINO1 

ESP. TATIANA RIBEIRO MARIANO DE SOUZA2 

 

RESUMO 

 

Introdução: Mediante as abordagens de cunho cognitivo-comportamental, entende-se 

que as distorções cognitivas (formas distorcidas de se interpretar os acontecimentos 

vivenciados), são ativadas em momentos de tensão, gerando pensamentos automáticos 

que por sua vez darão origem a emoções e comportamentos também distorcidos. Dentro 

do ambiente terapêutico não é diferente, é mediante este raciocínio que este trabalho foi 

elaborado. Objetivos: Procurou-se averiguar as distorções cognitivas ativadas pelos 

pacientes em relação ao processo terapêutico, verificar as emoções e comportamentos 

oriundos das cognições distorcidas, investigar se há presença de dissonância sobre o 

processo terapêutico e sondar se há presença de reatância por parte do paciente para 

com a terapia. Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e 

de campo, realizada na cidade de Patrocínio-MG, no Centro de Saúde UNICERP com a 

clientela adulta do curso de Psicologia. Foi realizado, o convite pelo pesquisador e após 

esta etapa a realização de uma entrevista, em que foram usados um roteiro de entrevista 

semiestruturada e o questionário de distorções cognitivas (CD-QUEST). Foi realizado, a 

transcrição dos áudios gravados da entrevista semiestruturada, e a interpretação dada se 

deu pela análise de conteúdo, assim como a correção, análise e tabulação dos dados 

obtidos mediante o CD-QUEST. Resultados: Mediante a análise dos relatos, foi 

possível detectar distorções cognitivas presentes tanto na parte inicial do processo 

quanto em nuances presentes sobre desdobramentos do atendimento em si e outros 

relatos. No que tange a dissonância cognitiva mediante algo dito durante o atendimento, 

a maioria disse ter passado por um conflito de decisões, oriundas de demandas tragas ao 

terapeuta/estagiário. No âmbito da reatância psicológica, todos afirmaram que no início 

(construção de vínculo), sentiam-se com dificuldades em relação a sua liberdade, mas 

que no quadro atual, sentiam-se livres para falar o que quisessem durante o 

atendimento. No questionário CD-QUEST foram demonstrados resultados referentes à 

semana anterior da entrevista dos participantes, gerando três tipos de resultados: 

                                                             
1 Autor, Graduando em Psicologia pelo UNICERP. 
2 Orientadora, Supervisora e Professora do UNICERP, Especialista em Terapia Cognitiva-
Comportamental. 
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frequência (F), intensidade (I) e frequência mais intensidade (F+I), em que houveram 

pontuações mistas referentes as várias facetas presentes na história de cada indivíduo, 

obtidas nos relatos dos mesmos. Considerações Finais: Foi possível analisar as 

questões suscitadas, confirmando assim a hipótese de, que os pacientes ativam 

distorções cognitivas a respeito do processo terapêutico, tanto quanto a respeito da 

dissonância cognitiva e reatância psicológica que, também se mostraram desencadeadas 

e impulsionadas pelas distorções cognitivas. 

 

Palavras-chave: Distorção cognitiva. Dissonância cognitiva. Processo terapêutico. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: By the approaches of cognitive-behavioral nature, it is understood that 

the cognitive distortions (erroneous ways of interpreting the experienced events), are 

activated in times of stress, generating automatic thoughts which in turn will give rise to 

emotions and behavior also distorted. Within the therapeutic environment it is not 

different and through this reasoning that this work was elaborated. Objectives: This 

study sought to investigate the cognitive distortions activated by patients in relation to 

the therapeutic process, to verify the emotions and behaviors derived from the distorted 

cognitions, to investigate if there is presence of dissonance about the therapeutic process 

and to investigate whether there is presence of reactance by the patient to with therapy. 

Materials and Methods: This is a qualitative, descriptive and field research, carried 

out in the city of Patrocínio-MG, at the UNICERP Health Center with the adult clientele 

of the Psychology course. An invitation was made and an interview was conducted by 

the researcher and after this stage, a semi-structured interview script and a questionnaire 

on cognitive distortions (CD-QUEST) was used. The transcription of the recorded 

audios of the semi-structured interview was performed, and the interpretation given was 

given by the content analysis, as well as the correction, analysis and tabulation of the 

data obtained through the CD-QUEST. Results: Through the analysis of the reports, it 

was possible to detect cognitive distortions present both in the initial part of the process 

and in the present nuances about unfolding of the service itself and other reports. 

Regarding cognitive dissonance through something said during the attendance, most 

said they had a conflict of decisions, from the demands brought to the therapist / trainee. 

In the context of psychological reactance, all affirmed that at the beginning (bonding), 

they felt difficulties with their freedom, but that in the present situation, they felt free to 

speak what they wanted during the attendance. In the CD-QUEST questionnaire, results 

were obtained from the previous week of the interview of the participants, generating 

three types of results: frequency (F), intensity (I) and frequency plus intensity (F + I) in 

which there were mixed scores referring to the various facets present in the history of 

each individual, obtained in their reports. Final Remarks: It was possible to analyze the 

issues raised, thus confirming the hypothesis that patients activate cognitive distortions 

regarding the therapeutic process, as well as regarding cognitive dissonance and 

psychological reactance, which have also been triggered and driven by cognitive 

distortions. 

 

Key-words: Cognitive distortion. Cognitive dissonance. Therapeutic process. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

O trabalho em questão tem como tema as distorções cognitivas acerca do 

processo terapêutico. Se enquadra na linha de pesquisa Psicologia e Processos Clínicos 

e a sua respectiva área de estudo consiste na Psicologia Clínica na Abordagem 

Cognitiva-Comportamental. 

As distorções cognitivas podem ser entendidas como maneiras errôneas de 

processar uma informação, sendo consequências de interpretações realizadas de formas 

distorcidas. A atividade cognitiva gera uma influência na emoção e comportamento, 

alterando-se a forma como o indivíduo se sente e podendo acarretar transtornos 

psicológicos oriundos de uma forma distorcida de se perceber os acontecimentos 

(AQUINO; SANTOS; SILVA, 2008). 

A Terapia Cognitiva-Comportamental tem como entendimento que os 

distúrbios psicológicos têm mediação pelas distorções cognitivas assim como os 

comportamentos desadaptativos. Portanto, as distorções desencadeiam emoções 

errôneas, levando a tomada de comportamentos também errôneos, consequentes destes 

dois últimos aspectos, que sequencialmente, também influenciarão as cognições do 

indivíduo (BHATTACHARYA, et al., 2013). 

Entender as distorções se faz então algo muito importante, pois, sem detectá-

las e consequentemente não conscientizar o cliente a respeito deste conceito tanto 

quanto seu modus operandi, o tratamento não terá avanço. A identificação das 

cognições (em seus níveis), são de extrema relevância para o norteamento do quadro 

clínico, assim como a identificação das distorções cognitivas, tanto para a 

conscientização do cliente, como também na escolha de técnicas mais acertadas pelo 

terapeuta (BECK, 2013). 

Esta conscientização se faz relevante também pelo fato de as distorções 

cognitivas não serem desencadeadas de forma linear ou sequencial (uma por vez). Pelo 

contrário, as distorções podem acontecer de forma simultânea, ou seja, numa situação 

específica, podem ocorrer mais de uma, tanto juntamente quanto de forma acarretada. 

De forma ampla, as cognições distorcidas, no que tange ao seu modus operandi de 
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ativação, podem ser dispostas com intersecções tanto quanto sobreposições. Isto posto, 

poder-se-á em uma situação, ser desencadeado mais de uma distorção, de forma 

concomitante como também uma implicando a outra (KNAPP, 2004). 

Não obstante, outra área da psicologia, que por sua vez viabiliza estudos 

abordando o modus operandi das interações pessoais e suas implicações, é a Psicologia 

Social, que também far-se-á de grande relevância neste estudo. Segundo Gergen (2008), 

a área em questão é entendida como uma ramificação da psicologia, que investiga os 

meandros das interações humanas, sob os vários espectros (comportamental, emocional 

e cognitivo). Dentre a visão da abordagem social, existem duas teorias que merecem 

destaque para este trabalho, que são a teoria da dissonância cognitiva e reatância 

psicológica. 

A dissonância cognitiva compreende que ao fazer uma escolha entre dois itens 

de igual ou parecida preferência, a rejeição ao item preterido irá gerar uma sensação de 

desconforto. Ao fazer uma escolha considerada difícil entre dois objetos igualmente 

preferidos, rejeitando um dos itens favoritos, irá desencadear uma sensação 

desconfortável, fazendo que o indivíduo mude as suas preferências para que venham a 

corresponderem com a sua decisão tomada anteriormente (IZUMA, et al., 2010).  

Na teoria da reatância psicológica, entende-se que há uma motivação 

indesejada que surge a partir de experiências que venham a infligir um risco de perda 

dos comportamentos deste sujeito, servindo assim para haver a restauração da liberdade 

deste alguém. A reatância se trata de uma excitação motivacional, que vai surgindo de 

forma desagradável ao passo que a pessoa vem a experimentar uma ameaça ou perda 

dos seus comportamentos livres, agindo assim, como um motivador para que se restaure 

a liberdade (STEINDL, et al., 2015). 

Doravante, abordando o problema suscitado neste estudo, questiona-se: as 

distorções cognitivas são ativadas durante o acompanhamento terapêutico? Acredita-se 

que, os pacientes ativem distorções cognitivas sobre o processo terapêutico. Segundo 

Aquino, Santos e Silva (2008), parte-se então da premissa do modelo cognitivo 

estruturado por Aaron Beck, onde há uma inter-relação entre pensamento, emoção e 

comportamento, pois o evento irá gerar interpretações, que por sua vez trarão cognições, 

influenciando emoções e comportamentos. 

Este trabalho se justifica pelo interesse do pesquisador por ter se submetido à 

terapia, há cinco anos atrás. Neste período, foi acompanhado por profissionais de várias 
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abordagens, como: Psicanálise, Cognitiva–Comportamental, e, atualmente, Análise 

Transacional. Somando esta vivência adquirida com a teoria obtida na graduação e na 

vivência como estagiário, consolidou-se o interesse da pesquisa pelo tema proposto. 

Procurou-se entender como os pacientes da Psicologia no Centro de Saúde 

UNICERP encaram a terapia, buscando compreender como suas cognições, emoções e 

comportamentos acerca do tratamento emergem, entendendo assim que este estudo será 

de grande valia para o aperfeiçoamento profissional, tanto quanto para a instituição. 

Buscar analisar como os pacientes encaram o processo, transmite em si um valoroso 

modo de se melhorar as práticas no âmbito profissional, incrementando tanto na atuação 

em si, como no conhecimento mais amplo da visão referente aos entraves enfrentados 

pelos pacientes (SOUSA et al., 2015). 

 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.2.1 Tipo de pesquisa 

 

 

Quanto ao método, trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e de campo. 

A pesquisa qualitativa se faz necessária quando o pesquisador não busca com os 

posteriores resultados, quantificar dados nem enaltecer a relevância destes, fazendo uso 

então desta primeira abordagem. Este tipo de pesquisa tem como preocupação a busca 

pelo conhecimento da realidade segundo a perspectiva dos participantes, assim, não 

sendo medido ou utilizado elementos de estatística para a análise de dados. (ZANELLA, 

2011). 

Doravante, quanto ao objetivo do estudo, segundo Oliveira (2011), a pesquisa 

descritiva não visa em si a explicação dos fenômenos que está descrevendo, todavia 

venha a servir como uma base para a explicação. Para Prodanov e Freitas (2013), o 

método descritivo busca expor os aspectos e características de um fenômeno ou 

população determinadas, usando ferramentas padronizadas para a respectiva coleta de 

dados, como por exemplo escuta, escrita, gravação, formulários, dentre outros. 
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Segundo Spink (2003), a pesquisa de campo consiste num campo da pesquisa 

científica, entretanto, sendo realizada fora do ambiente laboratorial e salas de entrevista. 

Tomando por esta base, o pesquisador irá ao campo para proceder a coleta de dados, 

que posteriormente serão analisados por meio de vários métodos, tanto na coleta, quanto 

pela análise dos dados. Assim como já mencionado a respeito da pesquisa qualitativa, 

por sua vez, a pesquisa de campo é condição sine qua non para ser realizada. 

 

3.2.2 Cenário da pesquisa  

 

 

A pesquisa foi realizada, na cidade de Patrocínio, situada no Alto Paranaíba e 

fica a (aproximadamente) sete horas da capital, Belo Horizonte. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possuindo 2.874,344 km2 de área 

territorial. Em 2017 a população estimada era de 89.983 pessoas.  

De acordo com informações obtidas pelo site da Prefeitura Municipal de 

Patrocínio, o município teve o surgimento provido pelo trajeto e parada dos 

bandeirantes que almejavam um ponto de abastecimento e acomodação. Com a 

descoberta de novas minas em Goiás, o governo português, buscando modos logísticos 

para manter uma fiscalização presente, realizou a construção de uma estrada, sendo 

chamada Picada de Goiás, ligando Pitangui a Goiás e tendo como trajeto, Lagoa Seca 

(Patrocínio). 

Conforme dados advindos do site do Centro Universitário do Cerrado 

Patrocínio (UNICERP), a instituição teve origem das Faculdades Integradas de 

Patrocínio (FIP), obedecendo aos meandros legais impostos pela constituição brasileira 

de 1988. A instituição é um estabelecimento de ensino superior, mantido pela Fundação 

Comunitária Educacional e Cultural de Patrocínio (FUNCECP).  

Ainda de acordo com o site, também é mencionado sobre o Centro de Saúde 

UNICERP, que se trata de um espaço integrado de apoio e realização de aulas práticas e 

estágios com alvo na sociedade. Situam-se os cursos da área da saúde, sendo eles: 

Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Psicologia. 

 

 



21 

 

3.2.3 Participantes da pesquisa 

 

 

No que tange a participação na pesquisa acerca da população, foi requisitado os 

usuários dos serviços que o Centro de Saúde UNICERP provê, especificadamente a 

clientela do curso de Psicologia. Dentro do curso foi buscado pelo pesquisador abordar 

os pacientes das duas abordagens atuantes, Terapia Cognitiva Comportamental e 

Psicanálise, onde foi feito o convite à clientela de Psicologia, sendo mais específico, aos 

pacientes dos outros estagiários, também do 10º período. Quanto ao convite, alguns 

critérios foram tomados, como ser usuário do atendimento individual no Centro de 

Saúde UNICERP e ser maior de 18 anos. No momento dos convites, a clientela alvo era 

no total de 61 pacientes (não contando grupos), sendo que deste número, 4 atendimentos 

(3 pacientes e 1 orientação de pais), eram do pesquisador. 

Durante o processo de filtragem, o pesquisador procurou seus colegas 

estagiários no 1º semestre deste ano que informaram suas respectivas quantidades de 

pacientes, chegando ao total de 61 clientes ativos no Centro de Saúde UNICERP, 

naquele momento (23/05/18). Quanto ao total de pacientes a serem entrevistados, deste 

total de 61 indivíduos (fora os grupos de atendimento), foram excluídas as crianças, 

adolescentes, orientação de pais e os pacientes do pesquisador, totalizando 10 crianças, 

02 adolescentes e 08 orientações de pais, chegando ao número de 40 pacientes aptos 

para o convite.  

Foi estimado chamar um paciente de cada estagiário, entretanto, por motivos 

diversos como recusa de convite, não comparecimento e desconsideração de uma 

entrevista por não ter sido considerada favorável. Foram chamados no total 15 

pacientes, onde dentro deste número, duas não compareceram, uma não deu retorno 

após o agendamento da entrevista, a penúltima recusou o convite no ato e o último 

chegou a realizar a entrevista, porém encontrou certa dificuldade ao responder o 

questionário, tanto quanto no preenchimento do mesmo, estourando o tempo reservado 

pelo pesquisador para a entrevista, sendo de duas horas. Mediante esse conjunto de 

fatos, esta entrevista foi desconsiderada. Sendo assim, essa pesquisa foi realizada com 

10 pacientes. 

Faz-se importante salientar a questão de que o pesquisador possuía e possui 

pacientes na abordagem que estagia TCC, e devido a isso seus pacientes ficaram fora do 
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processo de pesquisa, não sendo contatados nem mencionado a possibilidade de convite 

e participação. Pelo fato do vínculo terapeuta x paciente, infere-se que as respostas 

seriam tendenciosas, levando a possíveis resultados inválidos à posteriori. 

 

3.2.4 Técnica de coleta de dados 

 

 

Inicialmente entrou-se em contato com a coordenadora do curso de Psicologia 

do UNICERP, para obtenção de autorização para realização de pesquisa no Centro de 

Saúde do UNICERP, especificamente com os atendimentos na área da Psicologia. 

Mediante a autorização (ANEXO A), foi levantado pelo pesquisador o número atual de 

pacientes ativos no Centro de Saúde UNICERP. Na própria sala de aula, foram 

abordados os estagiários, sendo coletados de cada um a quantidade de pacientes, os dias 

de atendimento e os respectivos horários. Dentro no número de pacientes levantados, 

vale salientar que a amostra foi realizada por conveniência, não existindo sorteio ou 

qualquer aleatoriedade e que os pacientes menores de idade (crianças e adolescentes), 

não foram computados para a participação na pesquisa. 

Já no período de aplicação, o pesquisador se dirigiu ao encontro dos 

estagiários, nos respectivos dias de seus atendimentos, que informaram quantos 

pacientes estavam sendo atendidos no dia em questão e se aceitariam participar. Em 

seguida, o pesquisador entrou em contato com estes, explicando o motivo da procura, o 

teor da pesquisa e por fim, perguntou sobre a participação, sendo marcado um horário 

no próprio Centro de Saúde de acordo com a disponibilidade de cada um. 

Antes da aplicação dos instrumentos, foi feita uma explicação acerca do termo 

de consentimento, o qual foi lido e assinado pelos participantes (APÊNDICE B). Após, 

foi realizado a entrevista semiestruturada, composta de 12 perguntas (APÊNDICE A), e, 

posteriormente sendo aplicado o questionário de distorções cognitivas (ANEXO C), 

também foram gravadas as entrevistas, mediante o consentimento dos participantes. 
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3.2.5 Procedimentos de análise de dados 

 

 

Na análise dos dados da pesquisa em questão, foi realizado primeiramente a 

transcrição dos áudios gravados, observando as informações de maior relevância, tanto 

quanto os dados obtidos nos questionários CD-QUEST no campo do Escore global, 

após a somatória dos escores para cada distorção que foram organizados de forma 

decrescente. Com isso as informações colhidas foram organizadas de acordo com os 

instrumentos usados que já foram mencionadas no item anterior. As entrevistas 

semiestruturas em que suas respostas foram obtidas por meio de gravações, produziram 

uma vasta gama de informações que estão dispostas pelas falas de cada participante. 

Mediante isso, o pesquisador se voltou aos seus pressupostos presentes na pesquisa, ou 

seja, os objetivos: geral e específicos, para a filtragem das informações obtidas 

(ALVES; SILVA, 1992). 

O cognitive distortions questionnaire (CD-QUEST; questionário de distorções 

cognitivas), é um instrumento utilizado pela abordagem da TCP, possuindo o foco de 

prover a capacitação do paciente em relação a percepção das distorções cognitivas que 

este ativa em sua rotina, ajudando-o com isso, a categorizar seus pensamentos e 

emoções, ajudando o profissional a ter uma mensuração de forma quantitativa quanto ao 

âmbito terapêutico. Mediante isso, ele pode ser utilizado na prática clínica como uma 

medida do envolvimento e evolução do cliente para com o processo terapêutico 

(MELO, 2014). 

Conforme Oliveira (2016), o CD-QUEST contém itens que irão avaliar a 

frequência (F), semanal das distorções, tanto quanto a intensidade (I), da crença do 

indivíduo em relação a elas, que no total são 15 itens. Quanto aos resultados, o 

questionário provê três: (F+I); F; e I. Cada questão irá corresponder a uma distorção, 

que antes de ser preenchida possui uma explicação seguida de exemplo. É explicado ao 

paciente que reflita e preencha a frequência do tipo de distorção (F), na semana que 

acreditou nela (I). Os itens do questionário têm valores variados, de 0 a 5, que totalizam 

os valores que variam de 0 a 75. 

O participante, caso preencha sobre a distorção com um score igual ou acima 

de 3, dará um exemplo por escrito abaixo do quadro, do contrário, apenas será feito a 

marcação o círculo no quadro acima. Ao marcar o círculo, concomitantemente estará 
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quantificando a frequência (que analisa primeiro), e logo após a intensidade. “Em 

resultados a partir e maiores que três, dar algum exemplo ilustrativo, fazendo um círculo 

em algum número que abarque a frequência e intensidade durante a semana anterior” 

(OLIVEIRA, 2016, p. 30). 

 

Quadro 1 – Exemplo do CD-QUEST: 

Frequência Não  

(Não ocorreu) 

Ocasional 

(1-2 dias 

durante esta 

semana) 

Boa parte do 

tempo 

(3-5 dias 

durante esta 

semana) 

Quase todo o 

tempo 

(6-7 dias durante 

esta semana) 

Intensidade 

Acreditei... 

0    

Um pouco 

(até 30%) 

 1 2 3 

Médio 

(mais de 70%) 

 2 3 4 

Muito 

(mais de 70%) 

 3 4 5 

Fonte: OLIVEIRA (2016). 

 

3.2.6 Questões Éticas 

 

 

Está de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, a 

qual estabelece as diretrizes para a pesquisa envolvendo seres humanos. O mesmo foi 

submetido a avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do UNICERP 

(COEP/UNICERP) e a coleta de dados somente foi realizada após aprovação do 

COEP/UNICERP (ANEXO B) e da assinatura do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido. 

 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados que seguem, subdividem-se em: dados sociodemográficos e nas 

seguintes categorias que emergiram do estudo: distorções cognitivas ativadas na semana 
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anterior a entrevista; distorções, emoções, comportamentos, dissonância cognitiva e 

reatância psicológica, suscitados mediante o processo terapêutico. 

 

3.3.1 Dados sociodemográficos 

 

 

Adentrando primeiramente nos dados sociodemográficos, a tabela foi 

fragmentada para um melhor aprofundamento nos dados que se mostraram relevantes 

no âmbito da pesquisa. 

 

Tabela 1 – Sexo, idade e estado civil 

Participantes Sexo Idade Estado Civil 

P.1 Feminino 44 anos Casada 

P.2 Feminino 40 anos Divorciada 

P.3 Feminino 28 anos Casada 

P.4 Feminino 23 anos Solteira 

P.5 Feminino 43 anos Casada 

P.6 Feminino 18 anos Solteira 

P.7 Masculino 58 anos Casado 

P.8 Feminino 52 anos Divorciada 

P.9 Feminino 24 anos Casada 

P.10 Feminino 29 anos Solteira 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se perceber na Tabela 1 a discrepante diferença onde a quantidade de 

pacientes do sexo feminino (n = 9; 90%), em relação a um do sexo masculino (n = 1; 

10%), da mesma forma que também se percebe as proeminências dos estados civis de 

casados (n = 5; 50%), seguido pelos solteiros (n = 3; 30%), e divorciados (n = 2; 20%). 

Nota-se também dois grupos etários, formados de 18 até 29 anos e de 40 até 58 anos. 

Estudos sobre o tema, apontam uma procura maior por mulheres na adolescência e fase 

adulta (ENÉAS et. al, 2000), da mesma forma que também expõe a predominância das 

dificuldades afetivo-relacionais nestas faixas etárias, entre 14 e 20 e maior de 21 anos 

(MARAVIESKI; BARCELLOS, 2001). 

Prosseguindo com a segunda parte dos dados sociodemográficos, é possível 

observar predominância quanto ao status de escolaridade e religião/crença, havendo 

poucas dissidências em relação a maioria da população entrevistada, como é mostrado 

na tabela abaixo: 
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Tabela 2 – Escolaridade, profissão e religião/crença 

Participantes Escolaridade Profissão Religião/Crença 

P.1 Fundamental completo Trabalhadora rural Católica 

P.2 Superior completo Professora Deus 

P.3 Médio completo Doméstica Não 

P.4 Superior incompleto Estudante Evangélica 

P.5 Médio incompleto Dona de casa Evangélica 

P.6 Superior incompleto Estudante Católica 

P.7 Médio completo Recepcionista/motorista Católica 

P.8 Médio completo Vendedora Católica 

P.9 Superior completo Estagiária Católica 

P.10 Superior completo Assistente de qualidade Católica 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Segundo Enéas et al. (2000), em relação a formação, percebe-se uma 

predominância no âmbito superior (n = 5; 50%), seguido do ensino médio (n = 4; 40 %), 

e fundamental (n = 1; 10%), onde parece refletir o local da prestação de serviço em 

relação a visão da clientela que possui curso superior, mostrando também que uma parte 

considerável da clientela das clínicas escolas é formada por este perfil. 

Em relação a variedade de profissões distintas, demonstra-se a capilaridade do 

alcance do Centro de Saúde UNICERP, podendo-se considerar o local estratégico onde 

encontra-se atualmente. “Estar no centro poderia favorecer a procura de outros 

indivíduos para ali encaminhados, em função da facilidade de acesso” (ENÉAS et al., 

2000, p. 20). 

Também foi possível observar a predominância na população em relação a 

religião/crença católica, mostrando-se um fator de relevância. De acordo com Panzin et 

al (2007), a religiosidade se mostra como uma extensão onde o indivíduo a segue de 

forma prática a religião em que acredita, consistente de um sistema de 

adoração/doutrina por um grupo específico. 

Conforme Almeida e Monteiro (2001), a religião católica foi a que mais sofreu 

com a evasão de fiéis nas últimas décadas, entretanto, ainda se mantém como o maior 

grupo religioso no Brasil, possuindo 67,4% da população, dividindo sua concentração 

nas regiões norte e nordeste, tanto quando havendo uma maior proeminência de 

indivíduos confessos com idade acima de 41 anos e jovens com idade inferior a 25 anos. 
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Tabela 3 – 1ª sessão, queixa/diagnóstico e acompanhante 

Participantes 1ª sessão Queixa/diagnóstico Acompanhante 

 

P.1 

 

10/05/2018 

CID F32.3 

(Episódio depressivo grave 

com sintomas psicóticos) 

 

Marido (2x) 

P.2 Agosto de 2017 Infarto Não 

P.3 Não lembra Emocional fraco Não 

P.4 Não lembra Ansiedade Não 

P.5 Agosto/2017 Bipolar, Síndrome do Pânico Não 

P.6 Maio/2017 Gagueira e Ansiedade Não 

P.7 Agosto/2017 Ansiedade Não 

P.8 Não lembra Fraqueza Não 

P.9 Não lembra Medo de voltar a pilotar moto Não 

P.10 Dezembro/2017 Depressão Não 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Encaminhando-se para a última parte dos dados sociodemográficos, nota-se a 

que a maioria da população (n = 7; 70%) não se lembrou da data do início de seu 

processo terapêutico, recordando-se no máximo do mês (n = 3; 30%). Sobre a queixa, 

também se percebe a variedade de nomenclaturas, mas que, como mostrado na Tabela 3, 

todas possuem uma questão em comum, sendo a queixa principal ou circundando-se a 

esta. 

Com isso é possível perceber que a maioria das queixas estão firmadas ou 

relacionadas a ansiedade, da mesma forma que também houveram queixas 

diferenciadas, como de transtorno bipolar e suas comorbidades, tanto quanto um quadro 

depressivo grave com sintomas psicóticos. 

A ansiedade se mostrou como a principal queixa dos atendimentos, tanto como 

motivo principal quanto sobre comorbidade para com as outras queixas principais 

apresentadas, como a questão do transtorno bipolar e o transtorno depressivo com 

episódios psicóticos (CID F32.3). 

Segundo Castilho et al. (2000), a ansiedade se mostra como um sentimento 

experienciado de forma vaga tanto quanto desagradável no âmbito do medo, apreensão 

onde também por ser caracterizado por algum tipo de tensão, desconforto originado de 

alguma forma antecipada de perigo ou pelo desconhecido. Em relação a crianças e 

adolescentes, os transtornos de cunho ansiolítico que possuem maior frequência são os 

de separação, possuindo uma prevalência em torno de 4%, ansiedade excessiva ou 

TAG, possuindo 2,7% a 4,6%, fobias específicas, de 2,4% a 3,3%, a fobia social gira 

em torno de 1% e por fim o transtorno de pânico com seus 0,6%. 
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Segundo Santin, Ceresér e Rosa (2005), o transtorno de humor bipolar se 

constitui um problema de saúde pública, havendo uma decorrência de 1,5%, de formar a 

estar associado há um risco considerável de mortalidade, onde aproximadamente 25% 

dos pacientes tentaram suicídio. Também é importante salientar que indivíduos com 

este transtorno, podem sofrer comorbidades como transtorno do pânico, transtorno 

obsessivo-compulsivo, abuso de drogas, dentre outros. 

Por sua vez o episódio depressivo com episódios psicóticos, engloba-se no 

código do CID-10, F32.3, que de acordo com informações do site Data SUS, no sítio do 

CID-10, é classificado como um episódio depressivo que consiste de vários sintomas 

angustiantes, como perda da autoestima e ideias de desvalor ou culpa. Pode-se observar 

também além das ideias e atos suicidas, uma série de sintomas somáticos. 

 

3.3.2 Distorções cognitivas e pensamentos automáticos 

 

 

As distorções cognitivas são erros de pensamento, que por sua vez interferem 

no ato de interpretar os fatos vivenciados. Elas não permitem uma flexibilidade de 

interpretação, ou seja, o indivíduo fica cativo a uma forma de interpretar acontecimentos 

sob um mesmo aspecto. Sua frequência não é individual, mas sim correlacional, em que 

uma ou mais distorções podem aparecer, tanto quanto se sobrepor a outra (BECK, 

1995). 

Segundo Battacharya et al. (2013), as distorções irão reverberar de forma 

negativa nas cognições, que por sua vez acarretará emoções e comportamentos 

tendenciosos a esses erros impregnados da percepção, gerando assim uma espiral de 

incômodos emocionais e mentais, tanto quanto comportamentos que os reflitam e que 

seguindo o ciclo, irão influenciar novas cognições distorcidas. 

De acordo com Beck (2013), os pensamentos podem ser entendidos como 

processos neuroquímicos/cognitivos, em que possuem abrangência nas reações 

químicas e elétricas (sinapses), do cérebro, e que a nível subjetivo e imaterial, carregam 

informações advindas de percepções sensoriais. Os pensamentos automáticos (P.A.), 

estão inclusos de forma a coexistirem com o fluxo de pensamentos com maior 

manifestação. 



29 

 

Estes pensamentos que são ativados automaticamente mediante interpretações 

das situações vividas, não são perceptíveis a nível consciente, sendo necessário um 

exercício de percepção que se dá por psicoeducação e prática, ou seja, estudar as 

informações e aplicar na prática, pois não se pode detectar um pensamento automático 

sem antes entender sobre, assim como uma pessoa não saberá que está sofrendo de uma 

cefaleia se não souber seu conceito e significado. Os pensamentos automáticos são 

então, uma camada cognitiva mais superficial, e, são componentes de fenômenos mais 

profundos e duradouros, conhecidos por crenças centrais ou nucleares (BECK, 1995). 

 

3.3.2.1 Distorções cognitivas ativadas na semana anterior à entrevista 

 

 

O segundo instrumento, o CD-QUEST, abordou o período de ativação das 

distorções cognitivas na semana anterior à entrevista, averiguando a descriminação, 

frequência e intensidade, não sendo em sua totalidade situações relacionadas 

estritamente com o processo terapêutico, mas, também cotidianas. 

Como mostrado no exemplo presente na categoria de procedimento de análise 

de dados, no Quadro 1, para cada distorção cognitiva é posto um quadro de mensuração, 

sendo que após a correção de cada um e checado as pontuações, todas são somadas 

chegando-se ao escore global/total do questionário. Seguem os resultados a seguir: 
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Quadro 2 – Escore global dos participantes: 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Debruçando-se sobre os dados do Quadro 2 é possível observar como o estado 

cognitivo do indivíduo é afetado pelo quadro em que este se encontra. Iniciando pela 

P.1, percebe-se que seu quadro de episódio depressivo grave com sintomas psicóticos é 

reforçado pelo resultado do CD-QUEST, onde o mesmo reforça o nível alto de 

pensamentos distorcidos no intervalo de uma semana, tanto em sua constância quanto 

intensidade. Segundo o DSM-5 (2014), o transtorno depressivo maior pode ser 

acompanhado de especificadores, estando enquadrado dentro deste âmbito, 

características psicóticas, ou seja, alucinações ou delírios, o que corrobora com os 

resultados do CD-QUEST em relação a frequência e intensidade. 

Abordando os demais casos dos outros participantes, é interessante ressaltar 

como a ansiedade se mostrou presente como queixa principal ou circundante. Conforme 

Castilho et al. (2000), fobias específicas, como o transtorno de estresse pós-traumático e 

transtorno de pânico possuem predominância no sexo feminino. Também os transtornos 

ansiosos advindos ainda na infância e adolescência, podem apresentar um modus 

operandi crônico, mesmo que seja com viés flutuante ou episódico, caso não sejam 

tratados. Com isso pode-se notar como a ansiedade influencia no âmbito cognitivo do 

sujeito. 

Distorções cognitivas P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 

1 Pensamento dicotômico 5 5 2 3 0 2 3 3 0 0 

2 Previsão do futuro 5 3 3 4 0 0 1 2 2 3 

3 Desqualificação dos positivos 5 5 3 0 2 0 3 0 2 0 

4 Raciocínio emocional 5 0 5 1 2 4 2 0 4 2 

5 Rotulação 5 1 3 3 1 5 1 0 0 4 

6 Ampliação/Minimização 5 0 2 0 0 0 3 0 0 0 

7 Abstração seletiva 5 2 2 0 3 0 4 0 1 2 

8 Leitura mental 5 1 3 5 3 5 4 2 5 3 

9 Supergeneralização 5 2 5 5 0 3 3 0 0 0 

10 Personalização 5 0 2 2 0 2 0 0 2 2 

11 Afirmação do tipo “deveria” 5 1 3 5 4 3 5 0 3 3 

12 Conclusões precipitadas 5 0 2 0 3 0 3 0 3 2 

13 Culpar  5 1 0 5 0 3 4 0 2 3 

14 E se? 5 0 3 3 3 1 3 0 5 0 

15 Comparações injustas 5 1 0 5 4 3 4 0 0 2 

ESCORE GLOBAL 75 22 38 41 25 31 43 7 29 26 



31 

 

Após a tabulação dos dados, foi categorizado os resultados em um ranking pela 

quantidade do nível de erros cognitivos, sendo anexadas as queixas iniciais, visando 

uma melhor visualização dos resultados: 

 

Quadro 3 – Ranking das distorções cognitivas pelo CD-QUEST: 

Colocação Participante Escore global Queixa inicial/Diagnóstico 

 

1º 

 

P.1 

 

75 

CID F32.3 

(Episódio depressivo grave com 

sintomas psicóticos) 

2º P.7 45 Ansiedade 

3º P.4 41 Ansiedade 

4º P.3 38 Emocional fraco/ dificuldade em lidar 

com os pensamentos 

5º P.6 31 Gagueira e Ansiedade 

6º P.9 29 Medo de voltar a pilotar moto 

7º P.10 26 Depressão 

8º P.5 25 Bipolar, síndrome do pânico 

9º P.2 22 Infarto 

10º P.8 7 Fraqueza (indecisa, conversa pouco, 

chorosa, culpa, medo) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Também foram tabulados a incidência das distorções por participante, 

mostrando quais ativaram de forma específica, as distorções citadas no questionário. 

Lembrando que os dados até agora mencionados referem-se ao CD-QUEST. 

O Gráfico 2 foi construído para ilustrar a tabela que o antecede, sendo que é 

ilustrado a quantidade de participantes que ativaram as distorções mencionadas no CD-

QUEST, tanto quanto mostrado da direita para a esquerda na configuração de ranking, 

ou seja, mostrando quais foram mais ativadas: 
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Gráfico 1 – Incidência de distorção cognitiva por participante do CD-QUEST 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.3.2.2 Distorções cognitivas ativadas mediante o processo terapêutico 

 

 

Assim como foram suscitadas distorções cognitivas mediante o questionário 

CD-QUEST, também foram encontrados tais fenômenos cognitivos nas entrelinhas dos 

relatos feitos pelos participantes frente as questões da entrevista semiestruturada. 

Segundo Melo (2014), a TCP possui 15 conceitos de distorções cognitivas, 

sendo estas citadas a seguir e aprofundadas no decorrer desta subcategoria. Pensamento 

dicotômico, previsão do futuro (também conhecida como catastrofização), 

desqualificação dos aspectos positivos, raciocínio emocional, rotulação, ampliação ou 

minimização, abstração seletiva (também denominada filtro mental e visão em túnel), 

leitura mental, supergeneralização, personalização, afirmações do tipo deveria ou devia 

e tenho de, conclusões precipitadas, culpa (os outros ou a si mesmo), e se?, 

comparações injustas. 

Faz necessário ressaltar que as distorções cognitivas detectadas e mencionadas 

nesta categoria, foram obtidas mediante o primeiro instrumento, a entrevista 

semiestruturada (APÊNDICE A), abrangendo situações relacionadas desde o período 

inicial até o atual em relação ao processo terapêutico, em que foram classificadas na 

mesma ordem das distorções postuladas pelos resultados do CD-QUEST. 

Iniciando a conceitualização das distorções seguidas das falas dos 

participantes, o pensamento dicotômico (também chamado tudo-ou-nada, preto e branco 

ou polarizado), consiste em ver “a situação, a pessoa ou o acontecimento apenas em 
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termos de ‘uma coisa ou outra’, colocando-as em apenas duas categorias extremas, em 

vez de um contínuo.” (OLIVEIRA, 2016, p. 12, grifo do autor). Esta distorção foi 

encontrada nos relatos de oito pacientes (n = 8; 80%). Conforme a descrição da primeira 

distorção, segue abaixo as falas relativas dos participantes: 

 

Eu tenho que ouvir o que ele vai me falar! Será que é bom? Será que é 

ruim? (P.2). 

 

Nossa! Hoje eu precisava dela, precisava de alguém para me falar o 

que é certo para mim ou para me ouvir (P.3) 

 

A gente acha que aquele pensamento é certo e a gente chega ali e ela 

mostra que aqueles pensamentos não são certos, que aquelas atitudes 
não são corretas. (P.5). 

 

Eu vou fazer só uma vez, porque não sou de muita conversa, sou uma 

pessoa calada (P.7). 
 

Eu falo com a estagiária, eu não sei o que eu sinto, se eu estou fria ou 

se não é frio, não sei, não sei te falar. (P.8). 

 

A entrevistada P.2 também demonstra esta visão distorcida em relação às 

informações obtidas mediante o estagiário que a atende, classificando-as em duas 

categorias, boas ou ruins. Dentro da mesma ótica, a entrevistadas P.3 e P.5, que também 

demonstraram interpretar as informações trazidas por suas respectivas estagiárias em 

duas categorias, sendo elas de certo ou errado/corretas ou incorretas. O entrevistado P.7 

ao começar o processo terapêutico considerou que, por ser de pouca conversa, veria 

como seria a primeira sessão, e assim continuaria ou desistiria. A entrevistada P.8 

demonstrou uma interpretação em dois extremos em relação as suas emoções 

comentadas outrora com sua estagiária, classificando-as em frias ou quentes. 

Previsão do futuro (também denominada catastrofização), consiste em 

“antecipar o futuro em termos negativos” e acreditar que “o que acontecerá será tão 

horrível” que não poderá ser suportado (OLIVEIRA, 2016, p. 12). Nesta distorção, sete 

(n = 7; 70%), participantes incorreram nesta distorção, como pode-se verificar nas falas 

abaixo: 

 

Eu não quero sair (risos). Eu fico pensando no dia que ele vai me dar 

alta. Eu tenho muito medo de perder, mas, eu sei que isso vai 

acontecer. Porque ele vai embora e eu não quero mais fazer terapia 
(risos), (P.2). 
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Pensei que não iria conseguir falar tudo de novo. Vou parar porque 
não vai adiantar (P.3). 

 

Eu fiquei imaginando: será que seria a mesma, como que seria a 
sessão e tudo mais. Será que seria da mesma forma que a outra 

estagiária trabalhava comigo? Ou como iria ser (P.4). 

 

No decorrer da conversa ela vai te mostrando que não é aquilo tudo, 
que não é aquele monstro que a gente coloca (P.5). 

 

Nossa! Vai ser difícil porque ele é homem. Eu pensei em pedir para 
trocar, nossa! (P.9). 

 

Percebe-se de forma geral, como os participantes projetaram cenários em 

relação a como seria o início do processo terapêutico, tanto quanto o final do mesmo. 

Foi trazido à tona uma consequência hipotética seguida de capilaridades também não 

toleráveis. 

A desqualificação dos aspectos positivos, consiste em “desqualificar e 

desvalorizar as experiencias e acontecimentos positivos insistindo que eles não são 

importantes” (OLIVEIRA, 2016, p. 12). A quantidade de participantes com esta 

distorção detectada foram dois (n = 2; 20%). Seguem as falas abaixo: 

 

Aquilo era sem fundamento, que era só uma conversa (P.1). 

 

Então ele disse que iria me encaminhar para cá [Centro de Saúde] e 

fiquei meio assim, tipo: poxa! Imaginei. São estagiários, a gente lida 
com estagiários na escola. Mas será? (P.2) 

 

Ambas participantes P.1 e P.2 apresentaram uma visão de desqualificação sem 

evidências suficientes para com os estagiários julgando no primeiro caso a ‘conversa’ 

com a estagiária, uma simples conversa e que não estaria adiantando de nada, assim 

como no segundo caso, a segunda entrevistada ao ser notificada pelo médico que sobre 

a clínica, desqualificou o atendimento dos estagiários da clínica mediante a visão de 

estagiário que tinha referente ao seu ambiente de trabalho escolar. 

O raciocínio emocional consiste na pessoa acreditar que suas emoções 

“refletem o que as coisas realmente são” deixando assim que elas guiem suas atitudes e 

julgamentos” (OLIVEIRA, 2016, p. 12). Esta distorção foi encontrada nos relatos de 

seis participantes (n = 6; 60%), observando algumas falas a seguir: 
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Então, como eu te falei eu já senti de início uma segurança que ele 
seria uma pessoa que estaria ali para me ajudar e que eu poderia 

contar com ele (P.2). 

 
Me sinto como ela estivesse cuidando de mim (P.3). 

 

Só de ver isso [anamnese] eu senti que realmente preocupa (P.6). 

 
Eu sentia que eu era uma pessoa fraca (P.8). 

 

Nos três primeiros casos é possível observar que os entrevistados tiveram uma 

emoção, sentimento, sensações sobre algum aspecto específico que o estagiário fez ou a 

partir da própria interpretação dos entrevistados, onde tomando esta emoção, sentimento 

ou sensação raciocinaram de forma a embasar suas conclusões pelas emoções. No 

último caso, é perceptível observar a forma de raciocínio baseado unicamente na 

sensação mediante a si mesma, tomando isso como verdade. 

A rotulação consiste em colocar “um rótulo fixo, global e geralmente negativo 

em mim ou nos outros” (OLIVEIRA, 2016, p. 12). Nesta distorção, suscitou-se 

evidências nos relatos de seis participantes (n = 6; 60%). Como mostram as seguintes 

falas: 

 

Então ele [médico] disse que iria me encaminhar para cá [Centro de 

Saúde] e fiquei meio assim, tipo, poxa! Imaginei: são estagiários, a 
gente lida com estagiários na escola. Mas será? (P.2) 

 

Eu achava que eu vinha por ser uma pessoa fraca (P.8). 

 

Nossa! Vai ser difícil porque ele é homem (P.9). 

 

Ela parece muito jovem, tipo, sem muita vivência (P.10). 

 

Novamente na fala da P.2 pode-se observar que ao rotular como estagiários, 

logo em seguida ocorre a distorção da desvalorização. No caso da P.8, o raciocínio 

emocional está acarretando a distorção da rotulação, que ao sentir que é uma pessoa 

fraca, se impregna tal rótulo, passando a se ver desta forma. A P.9 demonstrou rotular o 

estagiário por ser homem, mediante uma experiência negativa que teve com um colega, 

onde seu pai a repreendeu de forma dura, trazendo essa visão à tona e rotulando o 

estagiário com ela. Por sua vez a P.10 ao ver que a estagiária aparentava ser uma pessoa 

jovem, a rotulou como uma pessoa sem muita vivência. 
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“Abstração seletiva (também denominada filtro mental e visão em túnel)”, 

consiste prestar “atenção em um ou em poucos detalhes” e não conseguir “ver o quadro 

inteiro” (OLIVEIRA, 2016, p. 13). Esta distorção incorreu nos relatos de dois 

participantes (n = 2; 20%), como pode ser visualizado abaixo: 

 

Ela está invadindo a minha vida (P.5). 

 

Eu sempre enfatizava naquilo que eu não conseguia (P.10). 

 

No primeiro caso, a P.5 dado o momento de tensão que esta enfrentou, não 

considerou que em todos os casos o terapeuta, necessita compreender sobre a vida do 

paciente, para que por sua vez este possa delinear formas de atendimento em relação a 

demanda trazida, sendo que em contrapartida, demonstrou uma visão em túnel apenas 

neste fato em questão. Já a P.10 demonstrou uma visão em túnel somente nas coisas que 

não conseguia realizar, excluindo seus feitos concluídos. 

A leitura mental, apoia-se no modus operandi em que o sujeito acredita que 

conhece os “pensamentos e intenções dos outros ou que eles conhecem” seus 

pensamentos e intenções sem ter evidências suficientes” (OLIVEIRA, 2016, p. 13). A 

distorção em questão, foi suscitada nos relatos de cinco participantes (n = 5; 50%). 

Seguem as falas abaixo: 

 

Eu acho que ele [terapeuta] iria falar: até que enfim você tomou uma 

decisão (P.2). 

 

Quando eu chego e não estou bem, ela sabe: o que aconteceu? (P.3). 

 
Eu já me ponho o que ele vai falar para mim, mais ou menos o tipo de 

pessoa. Isso seria a resposta dele (P.7). 

 

Eu não sei se era porque poderiam achar que era um luxo ou que as 
pessoas não entendiam, poucas pessoas me entendiam (P.8). 

 

Eu precisei pedir para ele [patrão] me liberar para vir por conta do 
horário. Então só ele que eu tinha um certo receio dele achar: nossa! 

Essa menina, né? (P.9). 

 

Na primeira e segunda fala é perceptível uma leitura mental em relação a 

possíveis falas do terapeuta, em que os participantes não tinham e julgavam ter a 

capacidade de ser, a ponto de partirem do princípio de que era verdade, tomando-as 

como verdade. Por sua vez, a terceira e quarta fala, demonstram a ativação desta 
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distorção em relação a terceiros e também englobando o processo terapêutico nos casos 

citados acima.  

A Supergeneralização forma-se pela tomada de “casos negativos isolados” e os 

generalizar, “tornando-os um padrão interminável com o uso respectivo de palavras com 

‘sempre’, ‘nunca’, ‘jamais’, ‘todo’, ‘inteiro’, etc.” (OLIVEIRA, 2016, p. 13, grifo do 

autor). Nesta distorção, houveram a quantidade de três participantes (n = 3; 30%), como 

podem ser visualizadas a seguir: 

 

Achei que não ia conseguir mais nada nessa vida (P.1). 
 

Eu não vou dar conta de falar nada! (P.3) 

 
Um colega foi buscar um caderno em casa e meu pai acabou comigo, 

me xingou horrores e tudo mais, então sempre tive um receio, nunca 

me senti a vontade de conversar com uma pessoa do sexo oposto 
(P.9). 

 

Mediante o quadro depressivo, a P.1 ao ver que não conseguiu concluir uma 

atividade realizada em uma de suas sessões, elevou esse acontecimento a todas as 

consequências de futuras ações, consequentemente prevendo o futuro e pensando de 

forma dicotômica: continuo vivendo ou tiro minha vida? A P.3 demonstrou uma visão 

de generalizar o fato de já ter falado para a antiga estagiária que havia feito 

acompanhamento e pensando que não conseguiria falar novamente para a nova, 

classificando essa incapacidade para todas as coisas. Por sua vez, a P.9 demonstra aqui 

o motivo pelas distorções anteriores ativadas em relação ao estagiário, partindo deste 

fato e estendendo para todos os outros contextos de sua vida. 

As afirmações do tipo “deveria”, “devo”, “tenho de” fundamentam-se no 

indivíduo dizer a si mesmo “que os acontecimentos, os comportamentos das pessoas e 

as minhas próprias atitudes ‘deveriam’ ser da forma” que se espera que seja e “não 

como realmente são” (OLIVEIRA, 2016, p. 13, grifo do autor). Essa distorção se 

mostrou ativada no relado de uma participante (n = 1; 10%), como é mostrada abaixo: 

 

Eu tenho que ouvir o que ele vai me falar! Será que é bom? Será que é 

ruim? (P.2) 

 

Na fala em questão é possível ver como a participante se impõe o ato de ouvir 

o que o estagiário irá falar, não demonstrando outra opção que não seja a mencionada. 



38 

 

As conclusões precipitadas, integram-se pela pessoa tirar “conclusões 

(negativas ou positivas) a partir de nenhuma ou de poucas evidências confirmatórias” 

(OLIVEIRA, 2016. p. 14.). Foi detectada a distorção em questão nos relatos de dois 

participantes (n = 2; 20%), como é observável a seguir: 

 

Que ele seria uma pessoa sigilosa, que não iria expor meus problemas 

para ninguém e não teria julgamento sobre meus atos (P.2). 

 

Eu fazia uma ideia do tratamento assim: você chegava, a pessoa estava 

aí, a gente deitava ali, ia conversar. Ele só iria ouvir e a gente iria falar 
(P.7). 

 

Nossa! Vai ser difícil porque ele é homem (P.9). 
 

Ela parece muito jovem, tipo, sem muita vivência (P.10). 

 

Mesmo ainda na primeira sessão, a P.2, apresentou mediante sua fala já 

demonstrar total confiança no estagiário, sem a necessidade de outras sessões para 

concluir o que foi citado em sua fala. Observa-se que o P.7 possuía uma conclusão sem 

ter ido há algum atendimento psicológico, tendenciado assim sua forma de ver o mesmo 

e de estar participando, como mencionado outrora. A P.9, mediante a distorção de 

supergeneralização, tendencia sua percepção em relação ao estagiário, mediante sua 

experiência passada. É possível observar no caso da P.10 como as outras distorções 

mediante a situação mencionada foram desencadeadas por esta distorção, que ao 

concluir precipitadamente que ela não teria muita vivência, as outras mencionadas 

anteriormente foram se originando, sendo, portanto, acarretadas. 

“Culpar (a outros ou a si mesmo)”, estriba-se em considerar “os outros como 

fontes de meus sentimentos e experiências, deixando de considerar minha própria 

responsabilidade; ou, inversamente, responsabilizo-me pelos comportamentos e atitudes 

de outros” (OLIVEIRA, 2016, p. 14). Nesta distorção, foram encontradas ativações 

somente em uma participante (n = 1; 10%), seguindo abaixo dois exemplos: 

 

Até pouco tempo eu achava que a culpa que eu carregava era a 

separação e eu descobri a pouco tempo que não era e eu perdi assim, 
20 anos da minha vida e não era essa culpa, eram outras coisas que me 

deixavam assim para baixo (P.8) 

 

Nessa semana eu e minha filha sofremos um acidente e se fosse antes, 
eu me sentiria culpada por ter pedido carona a ela (P.8). 
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A P.8 foi a única que por meio dos relatos, demonstrou a ativação da distorção 

de culpa, sendo usados dois exemplos, onde ela introjeta para si a culpa dos 

acontecimentos, tanto no processo de divórcio, quanto no acidente com sua filha, não 

considerando a somatória dos acontecimentos e nuances presentes nos fatos, mas apenas 

tomando para si a responsabilidade e decorrente disso, a culpa experimentada. 

Seguindo o raciocínio ilustrativo, o gráfico adiante demonstra de forma 

sintetizada (e mais ilustrativa), a relação do quadro anterior por ranking de distorções 

mais ativadas por quantidade de participantes. Sendo demonstrado a seguir: 

 

Gráfico 2 – Incidência das distorções cognitivas por participante 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se nessa relação que diferentemente dos resultados obtidos pelo CD-

QUEST (contexto geral; dentro e fora da terapia), as distorções detectadas mediante os 

relatos contidos na entrevista semiestruturada (contexto específico; terapêutico), não 

foram vislumbradas as últimas distorções demonstradas no gráfico (culpar, 

ampliação/minimização, personalização, e se, comparações injustas). 
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3.3.2.3 Emoções e comportamentos suscitados das distorções cognitivas 

 

 

Para o terapeuta cognitivo as emoções são um dos pontos nevrálgicos de sua 

análise, sendo que um dos pilares no acompanhamento terapêutico balizado por essa 

abordagem, consiste na diminuição do nível do sofrimento do cliente, tanto quanto na 

remissão do transtorno. Também deve ser considerado que as emoções negativas podem 

ser intensas e dolorosas, tanto quanto serem disfuncionais caso venham a interferir na 

capacidade do cliente para pensar, resolver problemas, atuar com eficiência ou obter 

satisfação (BECK, 2013). 

Entrando neste âmbito, foram perguntados aos participantes de forma 

consecutiva após os seus pensamentos, quais as emoções sentiam referentes há algum 

aspecto ou de forma geral sobre o processo terapêutico, sendo relatadas ao pesquisador 

e citadas a seguir: 

 

Gráfico 3 – Emoções, sentimentos e sensações resultantes das distorções cognitivas 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Neste quesito, foi perguntando aos pacientes o que eles sentiam em relação aos 

pensamentos transcritos na categoria anterior e pode-se observar a predominância das 

emoções e sentimentos de medo e ansiedade em relação ao processo terapêutico. 
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Segundo Baptista, Carvalho, Lory (2005), o medo pode ser considerado como 

um estímulo externo que desencadeará comportamentos de fuga ou evitação no 

indivíduo que o experiencia. Como mostrado no Gráfico 4, o medo foi vivenciado por 

sete participantes (n = 7; 70%). Pode-se observar diferentes situações onde este medo é 

experienciado pelos participantes: 

 

Eu tenho medo de uma hora eu agredir alguma pessoa, eu tenho muito 

medo (P.1). 

 

Eu não quero sair (risos). Eu fico pensando no dia que ele vai me dar 

alta. Eu tenho muito medo de perder, mas, eu sei que isso vai 

acontecer. Porque ele vai embora e eu não quero mais fazer terapia 
(risos), (P.2). 

 

Antes eu sentia medo de fracasso (P.8). 

 

Na verdade, eu tinha medo da reação dela porque eu sabia que um 

pouco da culpa era minha (P.9). 

 
Eu fiquei com medo de decidir por perder peso e perder minha filha 

(P.10). 

 

Ainda conforme Baptista, Carvalho, Lory (2005), a ansiedade pode ser 

entendida como um estado emocional incômodo aversivo, não possuindo 

desencadeadores claros e que consequentemente não podem ser evitados, sendo que 

pode abarcar a presença de outras emoções, como tristeza, a vergonha e ser igualmente 

composta por cólera, curiosidade, interesse ou excitação. Também de acordo com o 

Gráfico 4, a ansiedade se mostrou experimentada por cinco participantes (n = 5; 50%). 

Demonstra-se essa questão nas seguintes falas: 

 

Eu tento me acalmar, assim eu faço, eu procuro uma atividade, alguma 

coisa para amenizar aquela ansiedade, aquela aflição para eu fazer 
(P.3). 

 

Nossa (risos)! Assim, sentimento mesmo foi um sentimento de 
ansiedade, porque como eu já tinha feito terapia, aí eu fiquei 

imaginando: será que seria a mesma... como seria a sessão e tudo mais 

(P.4). 

 

Para mim o dia que eu tenho que vir é um dia de mais tranquilidade, 

porque como minha ansiedade está muito alta, então é o dia que eu 

estou mais calma, entendeu? (P.6). 

 

Para mim, estar fazendo terapia, está sendo... aquela ansiedade que eu 

tinha, eu não estou tendo assim, aquela ansiedade, um nervosismo 
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além da conta, que eu estava muito nervoso e isso na conversa que a 
gente tem no dia a dia, na sessão que eu venho aqui, uma vez por 

semana, amenizou, acabou (P.7). 

 
Eu tenho muito problema de pele, quando eu fico assim (P.10). 

 

Os participantes mediante as distorções ativadas a respeito do atendimento, 

mostraram-se incomodados (n = 10; 100%), planejando mediante essa questão, 

comportamentos que os ajudassem a sair da situação geradora de desconforto, tanto 

quanto pela forma (distorcida), que a viam, entretanto, com o comportamento 

vislumbrado, estariam apenas reforçando as distorções, como mostram as falas a seguir: 

 
Eu pensei que eu não vou conseguir, que eu vou ter que dar um jeito 

de tirar minha própria vida (P.1). 

 

Pensei que não iria conseguir falar tudo de novo. Vou parar porque 

não vai adiantar (P.3). 

 
Será que eu conseguir contribuir para a entrevista? Acho que não vai 

dar certo (P.7). 

 
Eu achava que eu vinha por ser uma pessoa fraca. (P.8). 

 

Nossa! Vai ser difícil porque ele é homem. Eu pensei em pedir para 

trocar, nossa! (P.9). 

 

Eu sempre enfatizava naquilo que eu não conseguia (P.10). 

 

Até certo ponto, comportamentos de esquiva/fuga já se mostraram e são 

necessários para a preservação da integridade (física e cognitiva), do indivíduo. 

Entretanto, estes comportamentos quando oriundos de distorções cognitivas, acabam 

por gerar consequências negativas. “Comportamentos de esquiva, fuga ou ataque, que 

são funcionais para se livrar de muitas situações aversivas públicas, não são eficazes em 

reduzir sentimentos dolorosos” (BRANDAO, 1999). 

 

3.3.3 Dissonância cognitiva e reatância psicológica em relação ao processo 

terapêutico 

 

 

Criada por Festinger e Carlsmith, em meados de 1950, a teoria em questão 

procurava investigar um processo que faz parte do cotidiano humano. As pessoas fazem 
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escolhas difíceis entre alternativas que mediante seu ponto de vista, lhe parecem 

interessantes ou não. Contudo, há de se considerar que nesse ínterim serão evocadas 

consequências inesperadas nessas decisões a serem tomadas. Ao preferir uma opção a 

outra, a alternativa preterida irá suscitar uma sensação de desconforto, produzindo então 

um conflito cognitivo, em que o indivíduo ajustará suas atitudes para que apoie a 

decisão tomada, aumentando a sua preferência e diminuindo a preferência pela opção 

que veio a rejeitar, movido pelo impulso de reduzir a dissonância cognitiva (JARCHO, 

BERKMAN; LIEBERMAN, 2011). 

Por sua vez, a reatância psicológica, segundo Steindl et al. (2015), as pessoas 

têm convicções de que são portadoras de liberdades. Entretanto há momentos que é 

percebido que não podem fazer algo de acordo com as suas vontades. De outra forma, 

poderia ser entendida como uma ameaça à liberdade em relação a situação que está 

sendo vivenciada. Seguindo esta premissa, Brehm fez a primeira proposição de sua 

teoria da reatância, no ano de 1966, vindo a ser explorada por muitos estudos. 

Trazendo esses dois conceitos à luz do âmbito do estudo em questão, pode-se 

observar que os P.A´s impulsionam a dissonância gerada pelas distorções cognitivas e 

as emoções, servindo como estímulo negativo para o estado motivacional em relação a 

retomada da sensação de liberdade, tendenciando o comportamento proveniente da 

reatância para algum desfavorável para o processo terapêutico:  

 

Então quando eu comecei com o atual estagiário, eu pensei: nossa, vai 

ser difícil porque ele é homem. Eu senti um certo receio de eu não 

conseguir me sentir à vontade e me senti insegura no primeiro 

encontro (P.9). 

 

A dissonância experimentada pela P.9 teve como gatilho o fato de ter visto que 

o novo estagiário que iria atendê-la seria um homem, remetendo-a à suas lembranças 

dolorosas e ativando as distorções cognitivas a respeito já mencionadas na categoria das 

distorções, potencializando o incômodo proporcionado pela dissonância cognitiva e a 

necessidade de continuar a terapia em detrimento de estar numa sessão de 50 minutos 

tão próxima de um homem, causando um segundo desconforto mediante a reatância, 

afim de recuperar a sua liberdade dantes ameaçada no atendimento.  

 

Um colega foi buscar um caderno em casa e meu pai acabou comigo, 

me xingou horrores e tudo mais, então sempre tive um receio, nunca 
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me senti a vontade de conversar com uma pessoa do sexo oposto 
(P.9). 

 

 

É possível observar na fala que o comportamento advindo do estímulo negativo 

da dissonância e distorções promoveram a construção do comportamento de desistir do 

processo terapêutico e mudar de estagiário (esquiva). 

 

Nossa! Vai ser difícil porque ele é homem. Eu pensei em pedir para 

trocar, nossa! (P.9). 

 

Entretanto, a atitude assertiva do terapeuta, mediante a criação de vínculo 

terapêutico, interpretada pela paciente, agiu como um estímulo positivo para com o 

comportamento resultante da reatância, fazendo-a dar crédito ao processo terapêutico, 

ver o estagiário de outra forma, superando assim desconforto cognitivo (resolução da 

dissonância), tanto quanto obtendo uma consequência positiva (resolução da reatância) 

em relação ao seu acompanhamento psicológico, tanto quando das distorções 

cognitivas. Obtém-se então a fala da participante: 

 

Não nego, eu pensei em pedir para trocar, mas aí acho que a 
abordagem, o jeito de trabalhar, foi ficando mais fácil. Eu vi a 

diferença na abordagem, no jeito de trabalhar. Então na primeira 

sessão ele praticamente me falou que o meu problema não era só 
medo de moto. Então eu falei: nossa! Isso vai assim, acho que vai 

tratar mais do que eu penso que tenho de problemas. Então eu gostei. 

Aquele receio que eu tive de: nossa! Vai ser difícil por ele ser homem, 
já foi assim, meio que deixado de lado nesse momento (P.9). 

 

Partindo para o contexto atual do processo terapêutico da P.9, foi perguntando 

na questão 7, se os participantes sentiam se poderiam falar e fazer o que quisessem 

durante os atendimentos, obtendo-se a seguinte resposta da participante em questão: 

 

Sim. Hoje eu vejo que tenho total liberdade para poder falar com meu 

terapeuta sobre qualquer assunto (P.9). 

 

Da mesma forma é possível observar a seguir, o modus operandi entre 

distorções cognitivas, dissonância, reatância e resolução das mesmas, em relação aos 

participantes para com o processo terapêutico de cada um: 
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Eu pensei que não iria conseguir falar tudo de novo. Eu não vou 
conseguir repetir tudo de novo que eu tinha falado que foi difícil para 

falar. Eu pensei em parar: vou parar porque não vai adiantar. Só que aí 

quando eu estava em casa e não tinha ninguém para conversar eu falei 
assim: eu vou ir, porque pelo menos eu vou ter como colocar para fora 

e vai ter como eu ouvir algum conselho, desabafar ao invés de ficar só 

guardando. Porque ficar guardando para mim, eu acho que é o que vai 

me sufocando, me deixando angustiada, aí eu voltei e não tive 
nenhuma falta até o dia de hoje (P.3). 

 

Assim, sentimento mesmo foi um sentimento de ansiedade porque 
como eu já tinha feito terapia aí eu fiquei imaginando: Será que seria a 

mesma? Eu fiquei bem sem graça, bem tímida mesmo, por ser a 

primeira sessão. E aí quando fui conhecendo, fui vendo que cada um 
tem uma forma de trabalhar, né. Eu aguardei as outras sessões para ver 

como que seria, sem me precipitar, dando oportunidade para me abrir 

mais com ela. Esse foi o comportamento que eu tive (P.4). 

 

Eu cheguei aqui com pensamentos de exclusão, com muita baixa 

estima, com complexo de inferioridade, com humor do bom para o 

ruim em questão de segundos. Aí no primeiro dia eu senti invadida, 
chorei, chorei muito. Mas na segunda sessão ela me tranquilizou, ela 

me ajudou e tem me ajudado a superar muita coisa que às vezes a 

gente vem lá atrás e não percebe e vem trazendo ao longo da vida 

(P.5). 

 

Eu não dei muita esperança para ela não para te falar a verdade. 

Assim, eu fiquei assim: será que vai poder me ajudar? Porque eu já 
tinha passado por outras pessoas e então fiquei assim meio receosa a 

princípio, mas, depois a gente foi e vi que ela podia me ajudar, assim 

comecei a me soltar mais, melhorar a forma de ver ela e também as 
nossas sessões (P.10). 

 

Percebe-se a importância do vínculo ou aliança terapêutica para o bom 

andamento do processo terapêutico, assim como um intensificador para uma 

consequência/comportamento advindo da reatância afim de ser consoante para com a 

terapia. A própria qualidade da aliança terapêutica pode ser vista como uma régua para 

os resultados advindos da terapia, sendo estes mesclados pela qualidade com que este 

vínculo entre terapeuta e cliente foi criado e vai sendo mantido (VASCO; SILVA; 

CHAMBEL, 2001). 

Demonstra-se com essas constatações a importância que o vínculo ou aliança 

terapêutica exerce sendo a engrenagem primordial para o andamento do processo 

terapêutico, sendo que, sem este os outros fatores do atendimento ficarão prejudicados e 

o processo com isso se findará. 

O Quadro 4 ilustra o processo enfrentado pelos participantes no início do 

acompanhamento psicológico, perpassando pelas distorções ativadas e alimentando a 
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dissonância, que por sua vez potencializando as distorções e a reatância, exercendo um 

estímulo negativo, tendenciando os participantes pela não continuidade com o processo 

e como a ação do terapeuta com a criação e posterior fortalecimento da aliança 

terapêutica, que se mostrou o estímulo positivo para a reatância no sentido de prosseguir 

com o tratamento. 

 

Quadro 4 – Circuito entre distorções, dissonância e reatância 
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3.3.4 Estratégias de enfrentamento frente as queixas iniciais 

 

 

Segundo Antoniazzi, Dell´aglio e Bandeira (1998), as estratégias de 

enfrentamento são oriundas do ambiente, ou seja, das circunstâncias que de forma 

adversa, afetam a vida do indivíduo que por sua vez demandará esforços cognitivos e 

físicos, para que haja uma lida contra o estresse causado, resultando assim no 

enfrentamento. 

De acordo com Lorencetti e Simonetti (2005), os métodos de enfrentamento 

são denominados de duas formas, em que o primeiro é classificado no âmbito do padrão 

direto, que envolve o uso de habilidades para solucionar os problemas com alguma ação 

direta afetando a demanda de determinada forma. Já no padrão indireto, são inclusas 

estratégias que não modificam as demandas, entretanto irão alterar a forma na qual o 

indivíduo experiencia a demanda, funcionando como um enfrentamento paliativo. 

Sobre esta questão, foi perguntado aos pacientes como enfrentam hoje os 

problemas que o trouxeram a terapia, sendo obtidas as seguintes respostas: 

 

Às vezes eu penso: eu não vou conseguir fazer tal coisa, mas, eu já 
pego esse pensamento e procuro pensar em outras coisas, não deixar 

esses pensamentos ficarem me atrapalhando, porque a negatividade 

atrapalha muito, né, e aí fico melhor com essas questões (P.4). 

 
Com maturidade. Não me sentindo mais assim inferior, como sentia. 

Não tentando levar ao extremo como eu levava (P.5). 

 
Eu achava que eu era culpada de tudo e hoje eu não me sinto assim, as 

coisas acontecem e eu não sinto culpa (P.8). 

 
Hoje parece que eu consigo ver o problema e pensar melhor para 

poder enfrentar (P.9). 

 

Já consigo fazer algumas coisas por mim e não estou assim, dando 
muita bola como eu dava para as opiniões dos outros, para o que os 

outros vão pensar ou achar (P.10). 

 

Pode-se observar que o trabalho em conjunto com o terapeuta, proporcionou o 

aperfeiçoamento na construção de recursos visando a autonomia do paciente, que por 

sua vez pode estar agindo de forma mais assertiva do que em relação ao início do 

processo terapêutico. O terapeuta então pode ser visto com um catalisador, 
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possibilitando que seu cliente se torne autônomo, de tal forma a favorecer o aumento de 

suas habilidades pessoais nas quais buscou ajuda (COTTRAUX; MATOS, 2007). 

 

3.3.4.1 O processo terapêutico hoje 

 

 

Como mencionado outrora nas categorias anteriores o fator da aliança 

terapêutica irá ditar em grande parte o bom andamento e resultados do processo de 

terapia do paciente. Portanto nota-se que, além de abarcarem efeitos positivos no nível 

de satisfação do usuário, se mostra como um influenciador direto sobre o estado de 

saúde dos pacientes (CAPRARA; RODRIGUES, 2004). 

Também foi perguntado aos participantes (n = 10), sobre como estava o 

processo terapêutico na atualidade, diante do que havia sido dito e também em relação a 

queixa inicial, sendo transcritas abaixo as falas de todos os participantes, por serem as 

falas que retratam a conclusão destes e por serem as falas derradeiras deste trabalho. 

 

Comecei bem desanimada, depois animei pensando que ia dar certo, 
mas de uns dias para cá eu dei uma caída de novo, tanto que eles 

marcaram uma consulta na sexta-feira agora com a psiquiatra para ver 

o que está acontecendo (P.1). 

 

Eu não quero sair (risos). Eu fico pensando no dia que ele vai me dar 

alta (P.2). 

 

Bem, de uma forma que é algo que me conforta (P.3). 

 

Agora eu sinto mais à vontade para chegar, para conversar com ela, 
falar sobre certas coisas que eu estava com timidez no início e eu acho 

assim que a terapia tem andando bastante, assim no meu ver, tem 

evoluído bastante principalmente nessas questões (P.4). 

 

Ela já está quase me dando alta já. Hoje eu já consigo identificar as 

crises, como eu vou agir e o que eu estou sentindo, hoje eu já consigo 
(P.5). 

 

Ela é uma das poucas pessoas que eu consigo conversar naturalmente. 

Nem com a minha mãe ou o meu pai eu faço isso e com estagiário eu 
percebo isso, sabe? (P.6). 

 

Eu não deixo de vir de jeito nenhum e fico ansioso para chegar o dia. 
É um amigo que eu fiz dentro da Psicologia (P.7). 
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Eu cresci muito, melhorei muito. Em casa eu passo a ver as atitudes 
das pessoas de forma diferente e talvez eu acredito que seja eu que 

estava diferente (P.8). 

 

Hoje eu percebo que teve um resultado muito grande e muito bom, 

sabe (P.9). 

 

Ela me ajuda muito, me ajuda assim a perceber o que eu fiz, o que eu 
consegui e não só aquilo que eu não consegui que para mim demorou 

para perceber, porque eu sempre enfatizava naquilo que eu não 

conseguia, que eu não podia, que eu não realizava (P.10) 

 

As falas dos participantes demonstram estados diferentes em relação aos 

pontos observados por cada um sobre seus processos terapêuticos. É possível observar 

na maioria dos casos o processo de construção da autonomia através de formas práticas 

de ação, resultando então no que havia sido mencionado anteriormente, na importância 

da consolidação de uma aliança terapêutica, entretanto, no processo de alta, faz-se 

relevante dar o crédito ao cliente e em relação ao terapeuta, de forma secundária, 

transmitindo como um catalisador/potencializador ou facilitador do processo. “Os 

autores aconselham dar o crédito da cura ao doente propriamente dito, sem exagerar a 

importância do terapeuta, aqui visto como um catalizador” (COTTRAUX; MATOS, 

2007, p. 64). 

 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O trabalho mostrou aspectos importantes sobre o modus operandi cognitivo 

frente a processos como a distorção e dissonância cognitiva e também em relação a 

reatância. Da mesma forma, observou-se sobre a Abordagem Cognitiva-

Comportamental e uma de suas vertentes de terceira onda (TCP), um potencial de 

execução nos trabalhos, mostrando a efetividade da mesma. 

Em relação aos objetivos abordados, foi possível observar que os pacientes 

chegam ao processo terapêutico com distorções cognitivas em relação a este primeiro, 

tanto quando emoções advindas destas distorções, de forma a gerarem comportamentos 

condizentes com estes aspectos cognitivos e comportamentais. 
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Mediante a dissonância cognitiva foi detectada a presença da mesma em 

relação ao processo, tanto quanto a forma como esta se evidenciou na população 

entrevistada. Surgindo-se das distorções cognitivas e funcionando como catalizador, 

potencializando as distorções e emoções, tanto quanto aumentando a incitação a 

reatância psicológica. 

Por último, a reatância se mostrou presente em relação a primeira sessão, por 

ser um ambiente desconhecido e por isso não adentrado ainda pelo paciente. Entretanto, 

com o surgimento do conflito cognitivo, esta também sofreu um aumento considerável, 

servindo por sua vez como um segundo catalizador, para as distorções cognitivas e 

emoções, formando assim um circuito fechado e que se retroalimenta. 

Mediante as ações do terapeuta, este pode agir de forma ativa, primeiramente e 

através da reatância do paciente com a empatia e escuta, promovendo assim o 

crescimento e aumento do vínculo terapêutico que, por conseguinte estará enfrentando a 

dissonância, distorções e emoções, fazendo com que o paciente as supere e com isso 

tendo sua reatância enfraquecida e até mesmo superada. 

Evidenciou se que o vínculo terapêutico é a principal maleta de ferramentas 

que o terapeuta tem para vencer essas primeiras barreiras podendo ocorrer uma melhora 

no processo terapêutico. Para que possa haver um avanço contínuo na relação de 

terapeuta e paciente, antes o terapeuta precisa vencer a dissonância e distorções, 

experienciadas pelo paciente. 

O CD-QUEST se mostrou um instrumento dinâmico e útil para averiguação 

das distorções cognitivas ativadas pelos participantes ao longo da semana anterior à 

entrevista, possibilitando a corroboração de dados colhidos mediante os relatos, como as 

distorções transcritas. Também foi proveitoso a análise das distorções no período inicial 

do processo terapêutico e na atualidade com o instrumento em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

3.5 REFERÊNCIAS 

 

 

ALMEIDA, R.; MONTEIRO, P. Trânsito religioso no Brasil. São Paulo Perspec., São 

Paulo, v. 15, n. 3, p. 92-100, July 2001. 

 

ALVES, Z. M. M. B.; SILVA, M. H. G. F. D. Análise qualitativa de dados de 

entrevista: uma proposta. Paidéia (Ribeirão Preto), Ribeirão Preto, n. 2, p. 61-69, 

julho, 1992. 

 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual Diagnóstico de Transtornos 

Mentais (DSM-5). Arlington, VA: American Psychiatric Association. Porto Alegre. 

Artmed. 2014. 

 

ANTONIAZZI, A. S.; DELL'AGLIO, D. D.; BANDEIRA, D. R. O conceito de coping: 

uma revisão teórica. Estud. psicol. (Natal), Natal, v. 3, n. 2, p. 273-294, Dec. 1998. 

 

AQUINO, T. A. A.; SANTOS, R. M.; SILVA, S. S. O paciente com câncer: cognições e 

emoções a partir do diagnóstico. Rev. bras.ter. cogn., Rio de Janeiro, v. 4, n. 2, p. 73-

89, dez. 2008. 

 

BAPTISTA, Américo; CARVALHO, Marina; LORY, Fátima. O medo, a ansiedade e as 

suas perturbações. Psicologia, Lisboa, v. 19, n. 1-2, p. 267-277, 2005 

 

BAHS, S.C. Depressão: Uma breve revisão dos fundamentos biológicos e cognitivos. 

Rev. InteraAÇÃO, Curitiba, v. 3, p. 49-60, dez. 1999. 

 

BECK J. S. Terapia Cognitivo-Comportamental: Teoria e Prática. Porto Alegre: 

Artmed. 2013. 

 

______. Cognitive Therapy: basics and beyond. New York: Guilford Press. 1995. 

 

BHATTACHARYA L., CHAUDARI B, SALDANHA D, MENON P. Cognitive 

behavior therapy. Med. J D.Y. Patil Univ. v. 6, n. 2, p. 132-138. 2013. 

 

BRANDAO, M. Z. S. Terapia comportamental e análise funcional da relação 

terapêutica: estratégias clínicas para lidar com comportamento de esquiva. Rev. bras. 

ter. comport. cogn., São Paulo, v. 1, n. 2, p. 179-187, dez. 1999. 

 

CAPRARA, Andrea; RODRIGUES, Josiane. A relação assimétrica médico-paciente: 

repensando o vínculo terapêutico. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 9, n. 1, p. 

139-146, 2004 

 

CASTILLO, A. R. G.L.; RECONDO R.; F. R. ASBAHR; MANFRO G. C. Transtornos 

de ansiedade. Rev. Bras. Psiquiatr., São Paulo, v. 22, supl. 2, p. 20-23, Dec. 2000. 

 



52 

 

COTTRAUX, J.; MATOS, M. G. Modelo europeu de formação e supervisão em 

Terapias Cognitivo-Comportamentais (TCCs) para profissionais de saúde mental. Rev. 

bras.ter. cogn., Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, p. 49-61, jun. 2007. 

 

Data SUS, Cid 10. Disponível em: 

<http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.htm> Acesso em 29/10/2018. 

 

ENÉAS, M. L. E., FALEIROS, J. C., ANDRADE; SÁ, A. C. Uso de psicoterapias 

breves em clínica-escola: Caracterização do procedimento em adultos. Psicologia: 

Teoria e Prática, Higienópolis, ano 2, nº 2, p. 9-30, 2000. 

 

GERGEN, K. J. Uma psicologia social como história. Psicol. Soc., Florianópolis, v. 20, 

n. 3, p. 475-484, dez. 2008. 

 

GREENBERGER, D.; PADESKY, C. A. A mente vencendo o humor. Porto Alegre: 

Artmed. 1999. 

 

KNAPP, P. Terapia Cognitivo-Comportamental na prática clínica. Porto Alegre. 

Artmed. 2004. 

 

IBGE. Panorama. Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/patrocinio/panorama> Acesso em 13/05/2018. 

 

IZUMA, K.; MATSUMOTO, M.; MURAYAMA, K.; SAMEJIMA, K.; SADATO, N.; 

MATSUMOTO, K. Neural correlates of cognitive dissonance and choice-induced 

preference change. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, v.107, n. 51, dec. 2010. 

 

JARCHO, J. M.; BERKMAN, E. T.; LIEBERMAN, M. D. The neural basis of 

rationalization: cognitive dissonance reduction during decision-making. Social 

Cognitive and Affective Neuroscience, Bethesda MD. v. 6, n. 4, p. 460-467, set. 2011. 

 

LORENCETTI, A.; SIMONETTI, J. P. As estratégias de enfrentamento de pacientes 

durante o tratamento de radioterapia. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, 

v. 13, n. 6, p. 944-950, Dec. 2005. 

 

MARAVIESKI, S.; BARCELLOS, F. Características clínicas e sociodemográficas da 

clientela atendida em uma clínica-escola de Psicologia. Temas em Psicologia. Ribeirão 

Preto. vol. 19 nº 2, p. 481-490, dez. 2011. 

 

MELO, W. V. (Org.). Estratégias psicoterápicas e a terceira onda em terapia 

cognitiva. Novo Hamburgo. Sinopsys. 2014. 

 

OLIVEIRA, I. R. Terapia Cognitiva Processual: manual para clínicos. Porto Alegre. 

Artmed. 2016. 

 

OLIVEIRA, M. F. Metodologia científica: um manual para a realização de pesquisas 

em Administração. UFG. Catalão, 2011. 

 



53 

 

PANZIN R. G.; ROCHA N. S.; BANDEIRA D. R.; FLECK M. P. A. Qualidade de vida 

e espiritualidade. Revista de psiquiatria clínica, São Paulo, vol. 34, supl 1, p. 105-115. 

2007. 

 

PREFEITURA DE PATROCÍNIO. História do município. Disponível em: 

<http://www.patrocinio.mg.gov.br/pm/index.php/municipio/historia> Acesso em 

13/05/2018. 

 

PRODANOV, C. C; FREITAS, E. C. Metodologia do trabalho científico: métodos e 

técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. Feevale. Novo Hamburgo, 2013. 

 

SANTIN A.; CERESÉR, K.; ROSA, A. Adesão ao tratamento no transtorno bipolar. 

Revista de psiquiatria clínica. São Paulo. Vol. 32, supl. 1, p. 105-109. 2005. 

 

SOUSA, M. E.; SCHERER, A. D.; RAMOS, F. L.; BAIÃO, V. B. U. O paciente 

hospitalizado à luz da teoria cognitivo-comportamental. Psicol. hosp., São Paulo, v. 13, 

n. 1, p. 19-41, jan. 2015. 

 

SPINK, P. K. Pesquisa de campo em psicologia social: uma perspectiva pós-

construcionista. Psicol. Soc., Porto Alegre, v. 15, n. 2, p. 18-42, dez. 2003. 

 

STEINDL, C.; JONAS, E.; SITTENTHALER, S.; TRAUT-MATTAUSCH, E. 

GREENBERG, J. Understanding Psychological Reactance: New Developments and 

Findings. Zeitschrift Fur Psychologie, Göttingen. v. 223, n. 4, p. 205–214, dec. 2015. 

 

UNICERP CENTRO DO CERRADO PATROCÍNIO. Disponível em: 

<http://www.unicerp.edu.br/instituicao/apresentacao> Acesso em 13/05/2018. 

 

______. Disponível em: <http://www.unicerp.edu.br/infraestrutura/centro-de-saude> 

Acesso em 13/05/2018. 

 

VASCO, A. B.; SILVA, F.; CHAMBEL, J. Visões do mundo do terapeuta e do cliente 

impactes na aliança terapêutica. Psicologia, Lisboa, v. 15, n. 2, p. 299-308, jul. 2001. 
 

ZANELLA, L. C. H. Metodologia de pesquisa. Revista Atual. Departamento de 

Ciências da Adminitsração/UFSC. Florianópolis, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.patrocinio.mg.gov.br/pm/index.php/municipio/historia


54 

 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÃO 

 

 

A experiência de estar construindo este trabalho foi de grande valia para o 

pesquisador, tanto quanto para o futuro profissional deste, dando nortes para novas 

pesquisas, assim como desdobramentos do próprio. 

Foi possível colocar em prática os aprendizados obtidos ao longo do curso, 

tanto quando aqueles obtidos por conta própria e nos estágios básicos e 

profissionalizantes. 

O trabalho mostrou aspectos importantes sobre o modus operandi cognitivo 

frente a processos como a distorção e dissonância cognitivas e também em relação a 

reatância. Da mesma forma, observou-se sobre a abordagem cognitiva-comportamental 

e uma de suas vertentes de terceira onda (TCP), um potencial de execução nos 

trabalhos, mostrando a efetividade da mesma. 

Em relação aos objetivos abordados, foi possível observar que os pacientes 

chegam ao processo terapêutico com distorções cognitivas em relação a este primeiro, 

tanto quando emoções advindas destas distorções, de forma a gerarem comportamentos 

condizentes com estes aspectos cognitivos e comportamentais. 

Mediante a dissonância cognitiva foi detectada a presença da mesma em 

relação ao processo, tanto quanto a forma como esta se evidenciou na população 

entrevistada. Surgindo-se das distorções cognitivas e funcionando como catalizador, 

potencializando as distorções e emoções, tanto quanto aumentando a incitação a 

reatância psicológica. 

Por último, a reatância se mostrou presente em relação a primeira sessão, por 

ser um ambiente desconhecido e por isso não adentrado ainda pelo paciente. Entretanto, 

com o surgimento do conflito cognitivo, esta também sofreu um aumento considerável, 

servindo por sua vez como um segundo catalizador, para as distorções cognitivas e 

emoções, formando assim um circuito fechado e que se retroalimenta. 

Mediante as ações do terapeuta, este pode agir de forma ativa, primeiramente e 

através da reatância do paciente com a empatia e escuta, promovendo assim o 

crescimento e aumento do vínculo terapêutico que, por conseguinte estará enfrentando a 
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dissonância, distorções e emoções, fazendo com que o paciente as supere e com isso 

tendo sua reatância enfraquecida e até mesmo superada. 

Evidenciou se que o vínculo terapêutico é a principal maleta de ferramentas 

que o terapeuta tem para vencer essas primeiras barreiras podendo ocorrer uma melhora 

no processo terapêutico. Para que possa haver um avanço contínuo na relação de 

terapeuta e paciente, antes o terapeuta precisa vencer a dissonância e distorções, 

experienciadas pelo paciente. 

O CD-QUEST se mostrou um instrumento dinâmico e útil para averiguação 

das distorções cognitivas ativadas pelos participantes ao longo da semana anterior à 

entrevista, possibilitando a corroboração de dados colhidos mediante os relatos, como as 

distorções transcritas. Também foi proveitoso a análise das distorções no período inicial 

do processo terapêutico e na atualidade com o instrumento em questão. 

Mediante esse conjunto de evidências obtidas no desenrolar deste trabalho, foi 

demonstrado que: 1 –  na parte inicial do processo terapêutico, apenas com a criação do 

vínculo/aliança terapêutica por parte do psicólogo é que o paciente/cliente poderá estar 

superando as distorções ativadas acerca do processo terapêutico; 2 – a dissonância foi 

suscitada mediante um aspecto específico do processo e mostrou-se como um 

catalizador para as distorções e como estímulo negativo para a reatância; 3 – o terapeuta 

não conseguirá trabalhar a demanda com o cliente sem antes contribuir de forma 

positiva para com a incitação motivacional deste último, mediante o vínculo terapêutico. 

Buscou-se também demonstrar com a pesquisa em questão com os resultados 

adquiridos, salientar a importância do acompanhamento psicológico/terapia, para o 

indivíduo, sendo de relevância, permitir conhecer mais sobre as cognições, emoções e 

comportamentos apresentados pelos participantes no contexto clínico. 
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