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Uma Proposta Integrativa na Terapia
Cognitiva da Toxicodependência
Alfredo Soares

Resumo: No presente texto faz-se uma apresentação da terapia cognitiva da
toxicodependência que procura integrar os procedimentos oriundos das

abordagens cognitivo-comportamentais mais claramente validadas nesta
problemática - a Prevenção da Recaída de Marlatt e a Terapia Cognitiva de Beck -
com diversas abordagens mais recentes - a Terapia Cognitiva Interpessoal de

Safran, a Terapia do Processo Experiencial de Greenberg, a Terapia Focada nos
Esquemas de Young - à luz da Teoria Transteórica de Prochaska: o processo
terapêutico é concebido como desenrolando-se através de diversas fases que

correspondem a níveis gradualmente mais profundos de intervenção.

Resumé : Ce texte procède à la présentation théorique de la thérapie cognitive

de la toxicomanie, en essayant d'intégrer les procédés issues des approches
cognitives-comportementales plus nettement acceptés dans ce domaine - la
prévention de rechutes de Marlatt et la thérapie cognitive de Beck - on y ayant

les approches plus récentes - la thérapie cognitive interpersonnelle de Safran, 
la thérapie de processus expérientiel de Greenberg, la thérapie focalisée de
Young - sous influence de la théorie transthéorique de Prochaska: le processus

thérapeutique comprendre plusieurs phases, en corrélation avec les niveaux
graduellement plus accentués d'intervention. 

Abstract: This paper is a presentation of drug addiction cognitive therapy that
aims the integration of procedures based on cognitive-behavioral approaches
most clearly validated on this problematic - Marlatt's Relapse Prevention and

Beck's Cognitive Therapy - with several more recent approaches - Safran's
Interpersonal Cognitive Therapy, Greenberg's Experiential Process Therapy, the
therapy mentioned on Young's Schemes - according to Prochaska's Trans-

theoretical Theory: the therapeutic process is conceived as if it develops by
different phases corresponding to deeper and deeper intervention levels.

Introdução

Este trabalho nasceu da oportunidade - e gosto - de apre-

sentar o quadro de referência que me guia na minha inter-

venção com toxicodependentes - a Terapia Cognitiva. 
Apresentar implica estruturar, integrar, sistematizar. Nesta

apresentação prossigo sobretudo duas ideias base. É, por

um lado, o propósito de integrar formas de intervenção
oriundas de abordagens muito distintas, ainda que inscritas

no quadro conceptual cognitivo-comportamental (como a

Prevenção da Recaída, de Marlatt, a Terapia Cognitiva, de
Beck, a Terapia do Processo Experiencial, de Greenberg, 

a Terapia Cognitiva Interpessoal, de Safran e a Terapia

Focada nos Esquemas, de Young), assim como a Entre-
vista Motivacional de Miller e Rollnick, que veio ocupar um 

espaço que a terapia cognitivo-comportamental tem tido

dificuldade em preencher: a motivação para a mudança.
Por outro lado, é a ideia de diferenciação das fases do pro-

cesso terapêutico, com definição dos respectivos níveis de

intervenção, objectivos, tarefas terapêuticas e estratégias
terapêuticas privilegiadas.

Na concretização destas ideias começo por apresentar os

modelos de intervenção cognitivo-comportamentais mais
influentes na intervenção com toxicodependentes. A seguir,

abordo a motivação para a mudança e as sua flutuação ao

longo da processo terapêutico.  A aliança terapêutica, com
os três componentes definidos por Bordin (1979) - o laço

terapêutico, os objectivos e tarefas terapêuticas - é o tema

seguinte, antes de entrar na parte central deste texto: o
processo terapêutico e cada uma das suas fases.

1. A Terapia Cognitiva e a Toxicodependência

As Terapias Cognitivas

A Terapia Cognitiva nasce historicamente associada a dois
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inexistentes no léxico tradicional cognitivo-comporta-

mental surgem em lugares centrais dentro da conceptua-
lização constructivista. As emoções, vistas como "um

fenómeno pós-cognitivo” para a teoria cognitivo-compor-

tamental tradicional (Safran e Segal, 1990), passam a ser
encaradas como "uma forma de informação biologica-

mente moldada acerca do self em interacção com o ambi-

ente" (Safran e Segal, 1990).
Face a tais diferenças, a pergunta que se põe então é o

que é que une as várias abordagens da psicoterapia cog-

nitiva? Segundo Chiari & Nuzzo (1996), é a sua ligação à
psicologia científica.

Modelos Cognitivos na Terapia 
da Toxicodependência

Se estreitarmos o foco da nossa atenção sobre a literatura
cognitivo-comportamental sobre a toxicodependência

encontramos sobretudo duas correntes:

A perspectiva do auto-controlo, que ganhou peso com o
trabalho de Marlatt (1993) sobre a prevenção da recaída;

O modelo de restruturação cognitiva desenvolvido

sobretudo por Ellis (1973) e Beck (1983; et al., 1998),
incidindo inicialmente noutras áreas clínicas (depressão e

ansiedade, no caso deste último) e gradualmente

generalizado a crescentes áreas da psicopatologia (Ellis,
1990; Beck e Freeman, 1993; Beck et al., 1993).

A prevenção da recaída de Marlatt
Marlatt (1993) estudou os factores presentes nas

situações de recaída. Num trabalho realizado com 311

movimentos: o desenvolvimento e abertura ao “espaço

mental” por parte da Terapia Comportamental e, por outro
lado, o trabalho pioneiro de algumas figuras - Beck e Ellis

- que tinham passado por uma formação e prática clínicas

psicanalíticas, antes de se interessarem sobretudo pela
organização do pensamento dos seus doentes e pelo

alcance terapêutico da sua modificação.

A primeira destas abordagens constitui a linha das Terapias
Cognitivo-Comportamentais e assenta na metáfora do con-

dicionamento - as cognições do indivíduo são vistas como

condutas cobertas, sujeitas às mesmas leis de aprendi -
zagem que as condutas manifestas. 

A segunda abordagem, a que poderemos chamar

Terapias de Reestruturação Cognitiva baseia-se na
metáfora do processamento da informação. “A sua tarefa

consiste em desenvolver estratégias para examinar a

racionalidade ou validade das crenças disponíveis... de
acordo com a análise lógica e a comprovação empírica

de hipóteses” (Caro, 1997).

Mais tarde, assentes numa crítica epistemológica ao
paradigma racionalista, surgem as Terapias Constuctivis-

tas, que lhe contrapõem a metáfora da “narrativa constru-

tiva”: “Não podemos afirmar a validade do conhecimento,
mas apenas a sua viabilidade” (Caro, 1997). “Não é que

haja uma realidade e que os clientes distorçam essa rea-

lidade, contribuindo com isso para os seus problemas,
mas há múltiplas realidades e a tarefa do terapeuta é

ajudá-los a tornarem-se conscientes de como criam

essas realidades e das consequências dessas constru-
ções” (Meinchenbaum, 1995/1997).

Conceitos como “self” ou a “identidade” praticamente
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Tabela 1: Determinantes das recaídas de acordo com o Modelo de Marlatt (adaptado de Marlatt, 1993)

Estados emocionais negativos

Estados físicos negativos

Estados emocionais positivos

Teste de controlo pessoal

Urges e cravings

Total 

Conflito interpessoal

Pressão social

Estados emocionais negativos

Total

Determinantes Intrapessoais

-ambientais

Determinantes interpessoais

Âmbito Determinante Dependentes de heroína

19%

9%

10%

2%

5%

45%

14%

36%

5%

55%

35%

3%

4%

5%

9%

56%

16%

20%

8%

44%

Adictos em geral
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e focalização dos resultados a longo prazo e não no ime-
diato);

• as atribuições de causalidade (de forma a evitar ou

minimizar o efeito de violação da abstinência); 
• a tomada de decisão (de forma a evitar a aproximação

aos consumos através de pequenas decisões - as

chamadas decisões aparentemente irrelevantes).
Marlatt (1993) distingue na sua intervenção estratégias

específicas de intervenção - focalizadas nos desencadea-

dores da compulsão de consumir - e estratégias globais de
auto-controlo - que têm a ver com a prevenção da recaída

através da modificação do estilo de vida e do confronto

com os determinantes cobertos da recaída.
Dentro das estratégias específicas de intervenção , a pri-

meira tarefa terapêutica é a identificação das situações de

alto risco para cada indivíduo de forma a conseguir-se
transformar um processo hiperaprendido e largamente

automatizado num conjunto de respostas a estímulos

discriminativos.
Uma vez conhecidos estes, introduz-se o “componente

fundamental da abordagem da PR”: “ensinar ao cliente

estratégias de confronto através do treino de aptidões de
confronto” (Marlatt, 1985/1993).

Estas aptidões podem ser reforçadas com o treino de

relaxamento e outros procedimentos de manejo do stress
(por ex., meditação).

Em relação às expectativas de resultado positivo de um

consumo - a sua gratificação imediata - estas são enfren-
tadas através da focalização do cliente na natureza bifá-

sica do consumo - após uma fase inicial de euforia segue-

indivíduos com dependências diferentes, pediu-lhes que
definissem qual o factor predominante na sua última

recaída, dentro de um vasto conjunto de possibilidades

(Tabela1).
Evidenciaram-se 3 tipos mais frequentes de situações de

risco:

• A pressão social (ver receber droga, estar na presença
de outros consumidores, mesmo se estes não oferecem

droga à pessoa) correspondia a 36% das situações de

recaída; 
• Os estados emocionais negativos (ansiedade, frustra-

ção, raiva ou frustração) a 19%;

• Os conflitos interpessoais a 14%.
Marlatt (1993) defende que se as pessoas têm expec-

tativas adequadas de auto-eficácia e aptidões de con-

fronto (coping skills) os impulsos para consumir podem
ser manejados. Se não as têm, cresce a sua sensação de

impotência e a probabilidade de ceder à tentação, que,

por seu lado, é reforçada se existirem expectativas posi-
tivas acerca dos efeitos da substância.

Na intervenção que traçou para a prevenção da recaída,

Marlatt (1993) procede à identificação das situações de
alto risco, através da auto-monitorização, e consequente

treino em aptidões de confronto (fig. 1).

Sublinhou, por outro lado, a importância da avaliação 
e intervenção em 4 variáveis cognitivas para prevenir  uma

recaída:  

• a auto-eficácia (promover a auto-eficácia reduz o risco
de recaída);

• as expectativas de resultado (visando a antecipação 

Resposta
de confronto

Nenhuma resposta 
de confronto

Auto-eficácia
aumentada

Auto-eficácia 
diminuída 

Expectativas de
resultado positivo 

(para efeitos iniciais
da substância)

Situação 
de alto risco

Uso inicial
da substância

Efeito de violação
da abstinência

Conflito de 
dissonância e

auto-atribuição 
(culpa e percepção 

de perda 
de controlo)

Probabilidade
diminuída 
de recaída

Probabilidade
aumentada 
de recaída

Fig. 1 - Modelo de Marlatt da prevenção da recaída (Marlatt, 1993)



se frequentemente uma fase de disforia - bem como atra-

vés da técnica da matriz de decisão (uma tabela em que
o cliente inscreve as vantagens e desvantagens, a curto e

médio prazo, do consumo e da abstinência).

Se houver um lapso, são utilizadas uma série de estra-
tégias comportamentais e cognitivas de forma a travar 

o efeito de violação da abstinência - com o objectivo

básico de que o indivíduo que fez um consumo o veja
como um acto isolado e não um desastre - podendo ser

assinado um contrato para recaída  (um procedimento de

manejo de contingência, a utilizar apenas com clientes
muito resistentes, em que por ex., é fixado o custo de um

consumo). A recaída pode ser programada de forma a

que a pessoa experiencie sob a supervisão do terapeuta
o regresso ao comportamento-alvo (por ex., quando se

percebe que está eminente uma recaída, pode-se

prescrevê-la - a técnica de prescrição do sintoma é de há
muito utilizada pelos sistémicos - de forma a sublinhar a

dimensão de escolha que ela tem e a prevenir uma

recaída plena).
O desenvolvimento de um estilo de vida equilibrado é um

aspecto central nas estratégias globais de auto-controlo.

Os clientes são convidados a criar adições positivas e a
manter um estilo de vida equilibrado (os "deveres" devem

ser equilibrados com os "desejos") através da progra-

mação dos tempos livres. As indulgências substitutivas -
actividades que proporcionam uma gratificação imediata,

como uma boa refeição, receber massagens ou ter activi-

dade sexual - são um bom recurso alternativo quando a
tentação de consumir é muito forte.

A intervenção no estilo de vida pode passar ainda por im-

plementar mudanças no meio físico (por ex., mudar de
casa) ou social (reorganizar a rede das relações sociais) ou

entrar em programas terapêuticos. 

A outra componente das estratégias gerais de auto-
-controlo é o confronto com os determinantes cobertos da

recaída. As Decisões Aparentemente Irrelevantes, as
racionalizações e negações são vistas como a expressão

cognitiva do desejo de indulgência, pretendendo-se que

passem a ser encaradas pelos clientes como sinais de
futuras recaídas. As compulsões de consumir são vistas

como "uma parte natural do processo de recuperação"

(Marlatt, 1993) e evitadas através do controlo dos estí-
mulos ou confrontadas através da aprendizagem da sua

externalização (o cliente aprende a criar um sentido de

distanciamento em relação a elas, tal como o surfista em
relação à onda).

A Terapia Cognitiva de Beck
Aaron Beck et al. (1998) chamou a atenção para a existência

no nosso funcionamento mental dos pensamentos

automáticos - um “nível de pensamento que opera simulta-
neamente com o nível mais óbvio e superficial de pensa-

mento” (Judith Beck, 1997) - e para as suas consequências

na esfera emocional e comportamental, nomeadamente
quando esse pensamento conduz a distorções cognitivas

(inferência arbitrária, abstracção selectiva, sobregene-

ralização, catastrofização...).
Os pensamentos automáticos são alimentados pelas

nossas crenças. Dentro destas podem-se distinguir as cren-

ças intermédias - regras, atitudes e suposições condicionais
- e as crenças básicas ou incondicionais, também cha-

madas esquemas - as ideias centrais da pessoa a respeito

do self, desenvolvidas na infância e frequentemente “globais,
sobregeneralizadas e absolutistas” (Judith Beck, 1997). 

Beck et al. (1998) desenvolveu uma metodologia de inter-

venção - a que chamou método socrático ou descoberta
guiada - de forma a levar à:

• Identificação dos pensamentos automáticos - um fluxo

de pensamento em geral não consciente que coexiste
com o fluxo do pensamento mais manifesto - que, ao

tornarem-se conscientes, podem ser confrontados com a

realidade;
• Avaliação desses pensamentos - faz-se o teste da 

realidade para avaliar da sua validade e utilidade para o

cliente;
• Resposta a esses pensamentos, através de outros

pensamentos mais válidos e/ou úteis;

• Identificação, avaliação e modificação das crenças
mais profundas subjacentes a esses pensamentos.

Este quadro de referência, inicialmente estruturado a
respeito das depressões, foi generalizado às outras

perturbações, com adaptações resultantes da conceptua-

lização de Beck sobre cada perturbação.
No que diz respeito à toxicodependência, o entrecruza-

mento entre esta conceptualização e o ciclo vicioso dos

consumos leva Beck et al. (1993) a construir o quadro
seguinte:
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os pensamentos de autorização e levar o cliente a disputá-

los. A redução das compulsões de consumir passa por

modificações positivas da auto-imagem e do estilo de vida.
Passa também pela modificação das crenças aditivas. De

resto, segundo Beck, a força da terapia cognitiva vem de não

se limitar a ensinar a lidar com as compulsões de consumir,
mas intervir também de forma a alterar as crenças aditivas.

2.  Motivação para a Mudança

Uma questão muito abordada na literatura sobre os

toxicodependentes é a ambivalência, que é tratada por
vários autores como um traço da sua personalidade. Uma

perspectiva alternativa é a visão da ambivalência como

um estado resultante de um conflito de aproximação-
afastamento (Miller & Rollnick, 1991).

De resto, a ambivalência está mais presente em certos

momentos do processo de mudança do que noutros. De
acordo com o modelo transteórico de Prochaska (Pro-

chaska e DiClemente, 1984; Prochaska, Diclemente e

Norcross, 1992; Prochaska e Norcross, 1994) é marcante
nos estádios anteriores à determinação de mudar.

Estádios, Processos e Níveis de Mudança

As flutuações da motivação ao longo do tratamento

levaram vários autores (Marlatt, 1993; Prochaska e
Diclemente, 1984) a distinguir diversos estádios na recu-

peração. Marlatt, (1993) distingue 3 estádios:

1º - a motivação e compromisso para mudar;
2º - a implementação da mudança;  

3º - a manutenção.

O pensamento aditivo está relacionado com as crenças
básicas. Quando estas interagem com os “stressores” da

vida produz-se ansiedade, mal-estar, que por sua vez acti-

va as crenças relacionadas com a droga.
Pode-se definir uma sequência específica de crenças rela-

cionadas com a droga. Primeiro é a activação das crenças

antecipatórias do prazer de consumir. Estas em geral evo-
luem para crenças imperativas de alívio. A antecipação do

prazer ou alívio gera, por seu turno, a compulsão de

consumir e crenças de facilitação ou autorização ("Só uma
vez não faz mal"), que legitimam o uso. A estas seguem-se

em geral planos instrumentais para obtenção da droga.

A terapia cognitiva é uma intervenção que Beck et al.
(1993) define como “colaborativa, activa, baseada em

grande parte num questionamento aberto e muito foca-

lizada ou estruturada”.  
A terapia cognitiva, por um lado, ensina a pessoa a rela-

cionar os consumos com os seus problemas emocionais e

ao fazer isso dá-lhe uma perspectiva mais ampla da sua
relação com a droga. Por outro lado, ajuda-a a reduzir o

poder das suas compulsões de consumir. Além disso, leva-

-a a desenvolver um sistema mais forte de controlos inter-
nos. Segundo Beck et al. (1993), a probabilidade de uma

recaída depende da relação entre a percepção de controlo

e a intensidade da compulsão de consumir. “O tratamento
é focalizado em aumentar esta relação.... Pode simples-

mente envolver reduzir-se o denominador (compulsão de

consumir) ou aumentar o numerador (controlo) ou, prefe-
rencialmente fazer ambas as coisas)”. 

O procedimento base para aumentar o controlo é suscitar a

compulsão de consumir na sessão e a seguir praticar com-
portamentos de controlo. Outra alternativa é fazer aparecer

Fig. 2 - Modelo cognitivista da recaída (Beck e outros, 1993)

Estímulo activador
interno ou externo

Crenças 
activadas

Consumo 
continuado
Ou recaída

Pensamentos
automáticos

Focalização 
em estratégias
instrumentais 

(acção)

Compulsões
de consumo

Crenças 
facilitadoras
(permissão)



• Contemplação - o indivíduo demonstra consciência do

seu problema e começa a pensar em fazer mudanças,
mas sem um sério comprometimento em agir. As pessoas

podem ficar "estacionadas" no estádio da contemplação

durante longos períodos;
• Preparação (ou determinação) - a pessoa pensa em fazer

mudanças concretas, ainda que possa sentir como uma

perda as restrições que tem de fazer;
• Acção - há tentativas concretas de se modificar

comportamentos, experiências e o meio ambiente com a

finalidade de superar a dependência. Grande parte das
pessoas identifica a acção com a mudança, o que as leva

a ignorar a importância do trabalho que prepara os

indivíduos para a acção.
• Manutenção - o indivíduo trabalha para evitar  a recaída e

consolidar os ganhos. "Não é a falta de mudança, mas a

continuação da mudança" (Prochaska e DiClemente, 1984).
Neste modelo há um continuum entre os vários estádios,

mas é improvável que a abstinência seja adquirida através

da passagem ordenada através deles. Cada estádio ex-
pressa uma forma particular de a pessoa se perceber a si

própria na relação com a substância, da sua disponibilidade

para aceder à informação e do seu grau de preparação para
a mudança.

A resistência é vista como normal e como indicadora de

falta de conhecimento ou de um hiato entre os modelos
de conhecimento anteriores e os necessários a um novo

equilíbrio. A recaída é vista como parte integrante do pro-

cesso evolutivo.
Os objectivos e as estratégias terapêuticas devem ser

adaptados a cada fase. No estádio da pré-contemplação os

indivíduos devem ser ajudados a desenvolver a consciência
dos seus problemas em vez de serem directamente orien-

tados para a mudança dos comportamentos. No estádio da

contemplação as pessoas são extremamente abertas às
intervenções que aumentam a consciência (tais como proce-

dimentos de auto-monitoração ou métodos educativos),
mas resistentes às intervenções orientadas para a acção.

No estádio da acção precisam de ajuda prática, assim como

encorajamento e apoio.
Para o tratamento é imprescindível que haja acordo entre

terapeuta e cliente em relação ao nível em que situam o

problema e ao nível (ou níveis) em que se propõem
trabalhar em conjunto.

O modelo mais expandido no que diz respeito aos está-

dios da mudança é porventura o modelo transteórico de
Prochaska e DiClemente (1984), que foi construído a par-

tir da análise dos processos de mudança encontrados em

qualquer comportamento aditivo, com ou sem ajuda pro-
fissional. Prochaska e DiClemente (1984) distinguiram

para além dos estádios da mudança, os processos de

mudança e os níveis de mudança.
Os processos de mudança são as actividades ou expe-

riências envolvidas na mudança (como esta acontece) e

"representam um nível médio de abstracção entre as
teorias globais (como a psicanálise, o comportamenta-

lismo, a teoria sistémica) e as técnicas específicas (como

a análise dos sonhos, o relaxamento muscular progres-
sivo, a escultura familiar) em que se podem encontrar

pontos de convergência e de contenção entre os vários

sistemas psicoterapêuticos" (Prochaska e Norcross,
1994), tendo, segundo estes autores sido validados

empiricamente 10 processos:

• Aumento de consciência;
• Catarse / alívio dramático;

• Auto-reavaliação;

• Reavaliação ambiental;
• Auto-liberação;

• Liberação social;

• Contra-condicionamento;
• Controlo de contingências;

• Relação de ajuda.

Os níveis "representam a organização hierárquica dos
vários planos em que os problemas psicológicos podem

ser abordados terapeuticamente" (Prochaska e Norcross,

1994) e são os seguintes:
• Sintoma/situacional;

• Cognições desadaptadas;

• Conflitos interpessoais actuais;
• Conflitos sistémicos/familiares;

• Conflitos intrapessoais.
Os estádios da mudança são a sua dimensão temporal,

as suas várias fases:

• Pré-contemplação - a fase em que os aspectos negativos
da dependência são  ignorados ou negados e a pessoa não

sente que tem um problema. Quando os indivíduos nesta

fase vão à consulta é porque estão sendo pressionados
pelo meio social (incluindo aqui o sistema judicial);
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como “gentilmente persuasivo”. Por isso, quando o tera-

peuta sente que encontra resistência muda de estratégia
e evita envolver-se com o cliente em qualquer forma de

confrontação para que este aceite determinado rótulo.

Utilização da resistência. A ideia de “utilizar a resistência”
é assimilada ao judo, em que não há uma oposição 

à energia e aos movimentos do parceiro, mas a sua utiliza-

ção num sentido diferente. Através de sucessivas reformu-
lações o terapeuta pode fazer o cliente chegar a um ponto

muito diferente daquele de onde partiu. De qualquer

maneira, são respeitadas as suas decisões e as informa-
ções ou perspectivas opostas às suas não lhe são impos-

tas, mas apenas oferecidas. Da mesma forma o papel de

gerar soluções não é inteiramente assumido pelo tera-
peuta, mas partilhado com o cliente, de forma a evitar o

jogo do “sim, mas...”.

Promoção da auto-eficácia. A auto-eficácia é não só uma
peça chave da Entrevista Motivacional, mas um impor-

tante preditor do sucesso do tratamento. A percepção do

cliente de que é capaz de realizar a mudança passa pela
sua responsabilização como agente dessa mudança,

pelo contacto com outras pessoas que tiveram sucesso e

pode ainda passar pela reformulação dos insucessos
passados de forma a manter o cliente disponível para a

utilização de outras abordagens ou outros recursos.

Nos estádios da pré-contemplação e da contemplação
(1ª fase da Entrevista Motivacional) o objectivo é construir

a motivação. Para isso são enunciadas 5 estratégias-

-chave:
1. Perguntas abertas (de forma a encorajar a exploração

dos problemas do cliente numa atmosfera de aceitação);

2. Escuta reflexiva (a devolução ao cliente do conteúdo da
sua mensagem ou do afecto expresso, especialmente

importante depois de se ter feito uma pergunta aberta ou

após o cliente ter feito uma afirmação auto-motivacional);
3. Fazer afirmações de compreensão e suporte ao cliente;

4. Fazer resumos (ao longo das sessões e no fim, assim
como na passagem da 1ª fase  para a 2ª fase, ligando os

assuntos, mostrando o progresso feito e preparando o

cliente para o passo seguinte);
5. Levar o cliente a fazer afirmações auto-motivacionais (a

estratégia chave para resolver a ambivalência passa por levar

o cliente a fazer estas auto-afirmações, que se agrupam em
4 categorias: reconhecimento do problema, expressão de

A Entrevista Motivacional

Uma forma de intervenção que integra os estádios da

mudança é a Entrevista Motivacional (Miller e Rollnick, 1991),

que pretende aumentar a consciencialização do problema
pela pessoa e ajudá-la na sua decisão para a mudança,

recorrendo à dissonância cognitiva e ao aumento da sua

auto-eficácia nessa mudança. Os clientes são levados a exa-
minar os aspectos positivos e negativos do consumo, mos-

trando o terapeuta empatia quer com as pressões exteriores

que o utente sofre, quer com as dificuldades que experiencia
para a mudança. O terapeuta resume o discurso de forma a

enfatizar a sua ambivalência. Tenta amplificar o envolvimento

emocional do cliente de forma a conseguir o seu compro-
misso para a mudança.

É curiosa a relação que Miller e Rollnick (1991) estabelecem

entre este modelo e o de Marlatt. Estão aptos para intervir em
dois momentos sequenciais: a Entrevista Motivacional parece

especialmente apta a levar o cliente a criar o compromisso de

mudar (“porque mudar”) enquanto ao Treino de Aptidões de
Confronto centra-se em ensiná-lo a “como mudar”.

A Entrevista Motivacional assenta nalguns princípios

gerais. Assim, desde logo é sublinhada a importância da
manutenção da empatia: a escuta activa dos problemas

do cliente, a tentativa de aceder ao seu quadro de refe-

rência e a aceitação deste libertam o cliente para a mu-
dança, enquanto a pressão para a mudança acentua a

sua disposição para manter os comportamentos. Por isso

a resistência do cliente em pôr de lado os comportamen-
tos problemáticos é tratada com empatia e a sua situação

é vista como estando num impasse.

Incremento  da discrepância. Quando se cria ou amplifica
a discrepância entre os comportamentos presentes do

cliente e os seus objectivos na vida cria-se a motivação

para mudar. O terapeuta não se deve ligar sobretudo aos
“motivadores” externos do cliente, mas deve tentar aceder

ao conflito entre as consequências do comportamento pre-
sente e seus objectivos pessoais de forma a que seja este

a explicitar e a afirmar as suas razões para mudar. 

Não utilização da argumentação. A confrontação e a
argumentação geram a reactância. A Entrevista Motiva-

cional é confrontativa nas suas finalidades - levar o cliente

a aperceber-se dos seus problemas e a tentar mudá-los -
não no seu estilo - que Miller e Rollnick (1991) definem



as consequências da sua dependência.

Pode-se também realizar (Moorey, 1994) o “psicodrama
de resultado”, em que é pedido ao cliente para se ima-

ginar a si mesmo no futuro falando retrospectivamente do

que aconteceu como resultado de ter escolhido continuar
no caminho da droga ou entrar no da abstinência. Ou a

“matriz de decisão”.

3.  A Aliança Terapêutica

A expressão "aliança terapêutica" é utilizada neste texto no
sentido que lhe conferiu Bordin (1979): um instrumento para

a mudança terapêutica composto por três elementos: os

objectivos terapêuticos (a finalidade do processo terapêutico
- tipicamente a mudança da personalidade na Psicanálise e

a eliminação do sintoma na Terapia Comportamental), as

tarefas terapêuticas (as actividades que o cliente tem que
efectuar para haver sucesso terapêutico) e o laço terapêutico

(a ligação entre o cliente e o terapeuta, equivalente ao sen-

tido que tradicionalmente era conferido à expressão "aliança
terapêutica"). Estes três elementos permitiriam, por um lado,

estabelecer a diferença entre as várias psicoterapias e por

outro lado, definir a força da aliança terapêutica.
Esta não deve ser vista, segundo Safran e Segal(1990),

como uma realidade estática, que se cria ou não entre o

terapeuta e o cliente, mas antes como “a qualidade da
relação, que continuamente flutua”. 

A estes três componentes Vasco (2000) acrescenta um

outro: o acordo quanto à representação do problema.       
Tradicionalmente, os terapeutas cognitivo-comportamentais

centravam a sua atenção nos componentes objectivo e

tarefas, ao contrário do que acontecia com o laço terapêu-
tico. Contudo, há estudos que documentam que a eficácia

das terapia cognitivo-comportamentais está ligada não só à

atenção explicitamente dedicada aos objectivos e tarefas
terapêuticas, mas também à atenção implícita dada ao laço

terapêutico (Vasco, 1997). Por isso, segundo este autor,
impõe-se uma atenção explícita ao laço terapêutico, sendo

a sua qualidade o melhor preditor da eficácia terapêutica.

O Laço Terapêutico

Beck et al. (1993) aponta um conjunto de dificuldades
particularmente presentes na relação terapêutica com os

preocupação com esse problema, expressão da intenção de

mudar e optimismo).
No estádio da preparação (2ªfase) o objectivo é fortalecer

o compromisso. A sucessão de passos a dar é a seguinte:

1. Recapitulação - um resumo da situação do cliente, de
forma a fazer a passagem da 1ª para a 2ª fase e a

explicitar o máximo de razões possível;

2. Questões-chave - perguntas abertas, que mantêm o
cliente a falar sobre a mudança e que se enquadram no

tema "o próximo passo";

3. Informações e sugestões - com o cuidado de que não
contribuam para gerar uma posição passiva no cliente;

4. Negociação de um plano, o que implica a definição de

objectivos, a apreciação das opções de mudança e a
conclusão do plano (com a aceitação verbal do cliente) e

a sua passagem a escrito, se possível;

5. Finalização: reforça-se o compromisso do cliente com
o plano tornando-o público, se possível, e dando de ime-

diato os primeiros passos para a sua implementação.

Ainda que esta abordagem tenha sido orientada sobretudo
para as fases da pré-contemplação, contemplação e pre-

paração, os seus princípios e estratégias são aplicáveis em

qualquer fase: “é uma forma de estar com os clientes que
pode caracterizar o processo de aconselhamento do prin-

cípio ao fim” (Miller e Rollnick, 1991).

Quer a acção, quer a motivação não são estádios livres de
ambivalência. Esta pode alimentada pelas pressões contra-

ditórias do meio social ou pelo facto de o toxicodependente

ter parado de consumir para provar a terceiros que o con-
seguia. Ou pode decorrer sobretudo do próprio cliente e do

seu desconforto com a continuação da mudança que é ne-

cessário fazer no estádio da manutenção, a qual o pode
levar a procurar resistir através de uma “auto-eficácia prema-

tura”. Num caso ou noutro o terapeuta que utiliza o modelo

da Entrevista Motivacional mantém o clima de aceitação,
evita argumentar, mas acentua as discrepâncias através de

processos de escuta activa e promove a auto-exploração.

Técnicas Motivacionais de Base Cognitiva

Outras intervenções possíveis para promover a motivação

do cliente são levá-lo a encenar o papel de outros signifi-

cativos que são prejudicados pelo seu comportamento ou
de outros toxicodependentes que sofrem de forma pesada
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das drogas e a aprendizagem de aptidões para a solução

de problemas.
É imperativo facilitar a compreensão do cliente das vanta-

gens e desvantagens de consumir e não consumir droga

(para o que é de utilizar a matriz de decisão), que podem ser
escritas num cartão como lembretes (reminders). A partir da

lista das vantagens de não consumir é possível retirar

alguns objectivos (por ex., pagar as dívidas), da mesma
forma que da lista de vantagens de consumir (trabalhando

sobre formas alternativas de as conseguir).

Na perspectiva de Beck et al. (1993), são por vezes as
distorções cognitivas que levam o cliente a sobreavaliar

as suas dificuldades e a minimizar as possibilidades da

abstinência. Em resposta, o terapeuta deve levar o cliente
a redefinir os seus problemas de uma forma que melhore

as suas expectativas.

Muitos toxicodependentes têm poucas aptidões de solução
de problemas: tendem a culpar os outros pelos seus proble-

mas, a tomar decisões de forma impulsiva, a ruminar acerca

desses problemas sem dar passos para os evitar ou resolver.
Cabe ao terapeuta encorajá-los a mudar essa atitude,

definindo os seus problemas de forma clara e específica e

ajudando-os a usar todos os recursos disponíveis.

As Tarefas Terapêuticas

As tarefas terapêuticas são diferentes nas várias fases do

processo terapêutico (e são abordadas à frente).

Uma tarefa terapêutica particular da terapia cognitiva é a
focalização do cliente nos seus pensamentos automá-

ticos, nos estados emocionais associados e na explo-

ração das crenças a eles subjacentes. 
Uma das dificuldades na adesão dos clientes às tarefas

terapêuticas (Moorey, 1994) é que estas exigem intros-

pecção, auto-observação e um compromisso com activi-
dades regulares e organizadas, além da mudança de um

estilo cognitivo vago e solto para outro mais focalizado e
orientado para a solução dos problemas.

Ainda segundo Moorey (1994), a resposta a esta dificul-

dade passa por mobilizar as competências pré-mórbidas
do cliente, levando a que o seu self racional actue no esta-

do emocional presente.

Outra dificuldade no envolvimento do cliente nas tarefas
promotoras de mudança é o seu estilo cognitivo dicotó-

clientes toxicodependentes: muitas vezes não vão para o

tratamento de forma inteiramente voluntária; têm frequen-
temente suposições disfuncionais acerca da terapia;

praticam muitas vezes actividades ilícitas, que colocam

questões de confidencialidade difíceis de manejar.
Como consequência, os terapeutas correm alto risco de

burnout , o que torna imperativo uma supervisão. Estas

dificuldades podem contudo ser redefinidas - em termos
racionais - como um desafio estimulante para o terapeuta.

Moorey (1994) alerta para a imensa capacidade que os

toxicodependentes têm de gerar à sua volta reacções
dicotómicas: tendem a ser vistos como vítimas ou como

culpados. Face a isto, é importante o terapeuta ter em

atenção tanto as distorções cognitivas negativas (“Destruí
a vida de toda a gente. Não tenho solução!”) como as

positivas (“Consigo resolver isto sozinho!”), evitar colocar-

-se numa posição dicotómica e estabelecer um relaciona-
mento que tenha tanto de verdade quanto de limites.

Os Objectivos Terapêuticos

Quer Ellis et al. (1988), quer Beck et al. (1993) são muito

enfáticos a sublinhar as vantagens de se levar o cliente a
definir os objectivos da terapia de forma clara: fornece o

sentido de um rumo no processo terapêutico reforça a

colaboração entre o terapeuta e o cliente, conferindo a
este um sentido de participação activa no tratamento (que

é especialmente importante com os clientes que sentem

que grande parte da vida foge ao seu controlo) e ajuda
ainda a avaliar os progressos da terapia.

Segundo Beck et al. (1993), o terapeuta não deve exigir à

partida que um dos objectivos da terapia seja a  abs-
tinência. Pelo contrário, deve ajudar o cliente a construir,

de forma colaborativa, objectivos concretos e específicos

e mostrar a relação entre a abstinência e a capacidade de
resolver problemas.

Em resposta a um pedido que é frequentemente formu-
lado de forma vaga e imprecisa, o terapeuta deve ajudar

o cliente a definir os objectivos do tratamento em termos

comportamentais concretos, como conseguir emprego,
permanecer afastado das pessoas, lugares e coisas liga-

das à droga, ser capaz de sair e divertir-se sem drogas ou

recomeçar uma relação afectiva que terminou. 
Dois objectivos padrão são a redução da dependência



que se mantenha compreensão empática e validação da

experiência do cliente, de forma a permitir-lhe aprofundar
essa experiência.

4.  O Processo Terapêutico

Na sequência do seu trabalho sobre a “sequencialização

interventiva”, Vasco (1997,1999) abordou mais recente-
mente (2000) as fases no processo terapêutico discrimi-

nando 7 fases:

1. Estabelecer a confiança;
2. Alargar a consciência da experiência;

3. Atribuir significado à experiência;

4. Assumir acções reparadoras;
5. Implementar acções reparadoras;

6. Cimentar as conquistas;

7. Antecipar o futuro.
Na literatura sobre toxicodependência, prevalece a ideia

(Ellis et al., 1988; Graña, 1994) de que a abstinência é um

pressuposto para o desenvolvimento do trabalho terapêu-
tico. “Quando os indivíduos chegam à terapia com muitas

indicações de graves problemas de alcoolismo e toxicode-

pendência, a meta inicial é abordar directamente a limitação
do seu hábito... tratar estes temas antes de acordar com o

cliente o objectivo de tratar a adição, é como pretender

arrancar com o automóvel sem ter posto gasolina” (Ellis et
al., 1988). Tenho também esta convicção; contudo, não pa-

rece de impô-la ao cliente, sendo de negociar as priorida-

des ou eventualmente de aceitar as suas prioridades, face
aos princípios de “definição colaborativa de objectivos”

(Beck et al., 1993) e da “não argumentação” e da “não con-

frontação” (Miller e Rollnick, 1991).
De forma geral, preparar a desabituação física é a 1ª das

várias etapas do tratamento (que estão discriminados na

(fig.3). É de resto, a única para vários utentes, que não
estão interessados senão no apoio médico-psico-social

para "parar". O nível a que concebem a mudança é, na
linguagem de Prochaska e Norcross (1994), o nível do

sintoma (situacional).

Realizada a desabituação física, "manter a abstenção é 
o objectivo primário" (Mascetti, 1996). Há utentes que

estão abertos a um conjunto de interacções na fase a

seguir à desabituação física, mas que dificilmente são
mobilizáveis para um acompanhamento com mais

mico, que oscila entre as visões de impotência/ desamparo

(“Não vale a pena”, “Sei que não consigo”) e as visões de
omnipotência/negação das tentações e dificuldades, que

pode inviabilizar uma terapia efectiva na medida em que

impede o cliente de ver o meio-termo das situações de ris-
co, factores activadores e estratégias de confronto, colo-

cando tudo dentro de si próprio.

A Resolução das Rupturas da Aliança Terapêutica

A ruptura na aliança terapêutica é vista por Safran e Segal
(1990) como "um ponto da interacção ente o terapeuta e

o cliente em que a qualidade da relação terapêutica é

afectada ou prejudicada", que pode variar em intensi-
dade, severidade ou duração, indo desde um mal enten-

dido momentâneo numa sessão até um problema crónico

que acompanha todo o processo terapêutico ou que leva
ao seu termo precoce.

Tal como uma boa qualidade da aliança terapêutica se tra-

duz numa espécie de dança interpessoal, a má qualidade é
marcada pela falta de sintonia entre o terapeuta e o cliente.  

Seguindo ainda Safran e Segal (1990), as rupturas podem

ser por confrontação - quando o cliente expressa a sua
zanga ou insatisfação - ou por retraímento - quando este

desinveste ou se retrai emocionalmente em relação ao

processo terapêutico e podem ser assinaladas por um con-
junto de marcadores (por ex., o cliente comunica directa-

mente o seu cepticismo ou fá-lo indirectamente através de

sarcasmos).
Quando o terapeuta se apercebe que há um marcador de

ruptura, deve interromper o processo em curso - evitando

ser apanhado no ciclo interpessoal disfuncional - e con-
vidar o cliente a analisar consigo a interacção, isto é, a

metacomunicar.

Para permitir essa exploração, Safran e Murian (1995)
sublinham dois pontos. Por um lado, é indispensável que

se aceite a própria responsabilidade na interacção em vez
de se procurar defender ou validar a própria posição (por

ex., em vez de dizer: "Sinto que você tenta manter o

controlo da relação" deve dizer-se: "Sinto que há uma
tensão entre nós os dois, mas não percebo muito bem o

que é que se passa. Isto condiz com o que você sente?")

- em consonância com a posição do terapeuta de
observador-participante. Por outro lado, é fundamental
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4ª fase: Confronto com as vulnerabilidades do self
Objectivo: Construção de uma identidade pessoal sólida que valorize
as realizações e integre os períodos de consumo.

Tarefas terapêuticas: Aprofundamento e integração das experiências
de vida, revisão da história de vida.
Intervenções dirigidas à reestruturação das crenças básicas e à

construção de uma narrativa de vida coerente que dê um significado
relacional e desenvolvimental às experiências mais marcantes.

Nível de intervenção: Conflitos intrapsíquicos.

5. 1ª Fase: Preparação da Desabituação

A maior parte dos toxicodependentes que pedem

tratamento num CAT vêm com um pedido muito premente

de ajuda para "parar". Muitos há que têm uma ideia muito
concreta do meio que querem utilizar para fazer a

desabituação física. Outros estão mais abertos ou até

curiosos sobre as alternativas existentes e há ainda os
que delegam no terapeuta a escolha do tratamento.

A ambivalência é mais claramente visível quando é deci-

dido fazer a desabituação no internamento, o que implica
o decurso de um período de tempo maior, assim como a

prática pelo cliente de exames médicos prévios, ou depois

de uma recaída.
Quer a expressão directa da ambivalência, quer a

“premência da paragem” (que em geral encobre aquela)

recomendam que se ajude o cliente a criar espaço para que
reflicta sobre o quadro global das razões que tem para

consumir e para não consumir, através da técnica da matriz

de decisão - um registo das vantagens e desvantagens de
consumir e de não consumir, a curto e a médio prazo.

Esta lista pode ainda ajudar a definir os objectivos do

tratamento (Beck et al., 1993).
Esta fase termina, em princípio, com a definição das con-

dições em que vai ser feita a desabituação física e a parti-

cipação numa sessão da pessoa de família que vai admi-
nistrar a medicação quando esta é feita em casa e, even-

tualmente, com a celebração de um contrato compor-

tamental (Graña, 1994) definindo um conjunto de regras
sobre o tratamento, nomeadamente:

• A duração do tratamento;

• A frequência das sessões;
• Uma lista de familiares e amigos dispostos a colaborar;

• Os objectivos pessoais em relação ao consumo de

outro tipo de substâncias;

continuidade. A intervenção terapêutica é dirigida à aqui-

sição de aptidões de confronto. A mudança opera-se ao

nível das cognições.
À 3ª fase chamo “confronto com as dificuldades da vida”.

A mudança opera-se, em grande medida, ao nível a que

Prochaska e Norcross (1994) chamam “dos conflitos
interpessoais” e eventualmente ao nível dos conflitos

“familiares”.

Finalmente, há aqueles clientes que têm uma maior per-
cepção da sua vulnerabilidade à recaída e uma maior 

disponibilidade para um processo de auto-exploração e

auto-fortalecimento, pelo que estão receptivos à conti-
nuação e aprofundamento do processo terapêutico. São

esses que concluem a 4ª fase - o confronto com as vulne-

rabilidades do self, em que a mudança opera ao nível dos
conflitos intrapsíquicos.

1ª fase: Preparação da desabituação física
Objectivos: Estabelecimento da aliança terapêutica, compreendendo
o laço terapêutico e o acordo quanto aos objectivos e tarefas

terapêuticas.
Tarefas terapêuticas: Definição dos problemas e a sua priorização,
definição do tratamento dentro dos recursos disponíveis, definição

dos objectivos terapêuticos.
Intervenções motivacionais e cognitivo-comportamentais: lista de
problemas, resolução de problemas, matriz de decisão, planeamento

de actividades.
Nível de intervenção: Sintoma/situacional

2ª fase: Confronto com as compulsões de consumir
Objectivos: Auto-controlo das compulsões de consumir
Tarefas terapêuticas: Exploração das situações de alto risco de re-

caída, exploração e treino de respostas de confronto.
Intervenções cognitivas: desenvolvimento de pensamentos de
controlo, cartões de confronto, técnicas de distracção, refocalização,

sensiblização indirecta - e comportamentais - planeamento da expo-
sição a situações de alto risco, planeamento de actividades.
Nível de intervenção: Cognições desadaptadas. 

3ª fase:  Confronto com as dificuldades da vida
Objectivo: Integração gradual em actividades e papeis pessoalmente

investidos.
Tarefas terapêuticas: Desenvolvimento de crenças contra-aditivas e
de um estilo de vida saudável; exploração das dificuldades pessoais

de adaptação e o seu confronto planeado.
Intervenções interpessoais: descentração, desconfirmação dos ciclos
interpessoais disfuncionais - e emocionais - acesso às disposições de

acção, técnica das 2 cadeiras, ensaio das 2 cadeiras, trabalho da
cadeira vazia. Mantêm-se as intervenções cognitivas - reestruturação
das crenças aditivas - e comportamentais - aproximação gradual ao

objectivo, ensaio comportamental.
Nível de intervenção: Interpessoal (e eventualmente familiar)

Fig. 3 - As Fases do Processo Terapêutico



grande que é importante evitá-los, pelo menos numa 1ª

fase do tratamento, a não ser que seja impossível. 
Nos casos em que não é possível evitá-los, é em todo o

caso possível fazer duas coisas: primeiro, planear a vida

no período a seguir de forma a reduzir o contacto - o
tempo de exposição - aos outros toxicodependentes;

segundo, ensaiar estratégias de confronto para as situa-

ções de maior risco.

Confronto com as situações de alto risco

Se as pessoas não podem evitar situações de alto risco
resta-lhes lidar com elas, enfrentá-las. Há diversas técnicas

cognitivas, imagéticas e comportamentais para ajudar as

pessoas nesse sentido, como as que se seguem.

Intervenções cognitivas

Desenvolvimento de pensamentos de controlo. Através da
descoberta orientada os clientes são encorajados a desen-

volver pensamentos de controlo. Estes também são pro-

movidos pela análise das vantagens/desvantagens, assim
como pelos registos automáticos das compulsões de

consumir, de forma a que a pessoa tome consciência das

respostas de confronto que deu e ensaie outras respostas
possíveis, quer cognitivas, quer comportamentais. 

Cartões de confronto. Ter disponíveis verbalizações para

lidar com a situação pode ajudar nas fases críticas, pelo
que se encorajam os clientes a escrevê-las em cartões

(do tamanho das fichas habitualmente utilizadas) que

deverão levar consigo. 
Técnicas de distracção. O objectivo é levar o cliente a

mudar a sua atenção dos aspectos interiores (pensa-

mentos automáticos, memórias, sensações físicas) para
os exteriores. Algumas formas possíveis são:

• Instruir os clientes para concentrarem a sua atenção 

e descreverem o meio à volta (os carros, as pessoas, 
as árvores, os cortinados da janela). Inicialmente devem

praticar na sessão. Quanto mais detalhes de cada um
desses estímulos exteriores conseguirem dar mais pro-

vável é que consigam reduzir a intensidade dos estímulos

interiores.
• Utilizar a conversa para se distrair. Pode-se iniciar uma

conversa com um familiar, um amigo, um membro de um

grupo de suporte ou o terapeuta.
• As tarefas familiares também podem funcionar com

• A indicação de pessoas, lugares e situações de alto

risco, a evitar, pelo menos na 1ª fase do tratamento.

6.  2ª Fase: Confronto 
com as Compulsões de Consumir

Identificação dos Estímulos de Alto Risco

Uma das tarefas terapêuticas após a desabituação física é

a identificação das situações de alto risco para cada

cliente. Este trabalho visa transformar no espírito do cliente
a ideia difusa de que tem vontade de consumir numa

variável mais manejável, activada em circunstâncias discri-

minadas e por isso passível - numa medida razoável - de
ser prevista e enfrentada de forma planeada.

Nesse sentido, é pedido aos clientes que revejam cuida-

dosamente as suas recaídas, recentes e mais antigas, de
forma a pesquisarmos os estímulos de alto risco.

Moorey (1994) propõe que se utilize os seguintes

métodos para a identificação dos estímulos activadores
das compulsões de consumir:

1. Circunstâncias da última recaída;

2. Experiências recentes em que ocorreram compulsões
de consumir;

3. Monitorização das compulsões de consumir pelo

cliente (numa folha de registo adequada);
4. Produção das compulsões de consumir na sessão e

evocação das cognições surgidas;

5. Recolha de informação através de outras pessoas
significativas.

A identificação dos estímulos exteriores (ou situacionais)

é habitualmente mais fácil do que a dos estímulos
internos (estados emocionais). Uma das vias utilizáveis

para esta discriminação é dar conhecimento ao cliente da

tabela de Marlatt com as categorias para a classificação
das recaídas (Marlatt, 1993) e pedir-lhe que a utilize como

guia para a sua análise. Outra via é a utilização do Ques-
tionário de Segurança em Situações de Risco de Con-

sumo (Graña, 1994).

Resposta aos estímulos de Alto Risco

Evitamento das situações de alto risco
O poder dos estímulos activadores situacionais é tão
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Activação e Confronto 

com as Compulsões de Consumir

Segundo Beck et al. (1993), uma técnica cognitiva

extremamente poderosa é a activação das compulsões
de consumir na própria sessão e a prática consequente

de respostas desactivadoras.

As compulsões de consumir podem ser activadas sim-
plesmente ao pedir-se aos clientes que descrevam a sua

última experiência de consumo. Contudo, pode ser neces-

sário recorrer a uma técnica mais forte - a indução de
imagens na sessão. Mas apenas se deve fazê-lo após o

domínio por parte do cliente das aptidões de confronto e

longe do fim da sessão.
Pede-se aos clientes que imaginem o último consumo e

que descrevam as imagens que têm. Devem dar tantos

pormenores quanto possível. A finalidade é conseguir
uma experiência o mais próxima possível do vivido.

A seguir são praticadas as técnicas atrás indicadas - e

previamente ensinadas - de forma a enfrentar o desejo de
consumir. 

Desenvolvimento de redes de Suporte Social

Os clientes são encorajados desde o início a eliminarem ou

reduzirem ao máximo os contactos com outros consumi-
dores e, em alternativa, a incrementarem as relações com

não consumidores.

Isto pode passar por intensificar as relações com
familiares e com amigos não consumidores, reatar anti-

gas relações ou criar novos laços.

A rede de relações sociais existente é frequentemente
analisada nas sessões e estimulada a participação em

grupos de interajuda [Narcóticos Anónimos; Abraço,

(para os toxicodependentes com HIV) ou outros grupos
(clubes desportivos, clubes recreativos, etc...)].

7.  3ª Fase: Confronto 
com as Dificuldades da Vida

Se na fase anterior o foco esteve sobretudo centrado no

controlo dos consumos, sem deixar de ter como pano de

fundo as dificuldades da vida, com a continuação da
abstinência e a recuperação gradual das actividades e

uma distracção positiva (de uma forma geral, a actividade

dirigida a objectivos implementa a auto-estima na medida
em que a pessoa vai concluindo coisas úteis).

Os clientes são convidados a construir e a ter consigo

uma lista de actividades de distracção para utilizar nos
momentos críticos.

Intervenções imagéticas 
Substituição de imagens positivas. Após a paragem é

frequente os clientes terem imagens de si consumindo e

é comum os sonhos sobre o consumo prolongarem-se
durante muito tempo. São imagens com uma conotação

positiva, senão mesmo apelativa, que o cliente é instruído

a substituir por imagens construídas a partir das conse-
quências negativas do consumo, como ver-se a si próprio

infeliz e sem rumo ou a perder dinheiro, o emprego e as

relações mais gratificantes. A escolha da imagem aver-
siva parece ser um aspecto crucial para o sucesso desta

técnica - vários toxicodependentes descrevem a imagem

da mãe a encontrá-los em pleno acto de consumo como
tendo um grande potencial aversivo.

Substituição de imagens negativas. Em situações difíceis

a seguir à paragem do consumo é possível que ocorram
às pessoas imagens negativas da sua vida, do que já

perderam ou do seu futuro (catastrofização), as quais ten-

derão a reduzir a esperança e aumentar as compulsões de
consumir. Os clientes podem responder a elas com ima-

gens positivas do seu novo dia a dia, das relações fami-

liares, das coisas que podem adquirir com a canalização
do dinheiro que anteriormente ia para a droga.

Intervenções comportamentais
Planeamento da exposição a situações de alto risco. A

exposição a situações de alto risco pode ser planeada de

forma a que seja gradual e sustentada. Desse planea-
mento podem fazer parte o role-playing das situações

previstas, assim como fazer acompanhar-se de um amigo
não dependente. 

Planeamento de actividades. Quando "param", os clientes

ficam frequentemente com muito tempo livre e sem saber
o que fazer - num estado de enorme vazio que os pode

predispor ao consumo. O planeamento de actividades

pode servir para ajudar os clientes a estruturar o tempo de
uma forma construtiva.



Estas podem ser antecipatórias, quando envolvem

expectativas de resultado (“Vai ser uma curtição!”), de
alívio (“Não aguento mais”) ou de autorização (“Só os

fracos é que ficam agarrados!”).

Por isso, precisam de ser combatidas - para dar alguma
solidez à abstinência - com crenças de controlo, que dimi-

nuem a probabilidade de consumo (“As drogas são peri-

gosas para a minha vida”; “Se eu aguentar este desejo de
consumir por mais algum tempo ele desaparece”.

Um toxicodependente pode ter crenças contraditórias.

Por ex., pode acreditar que "Adoro a pica que a coca 
me dá" e ao mesmo tempo "Isto está a matar-me!".

Quando as crenças aditivas são mais fortes do que as de

controlo é provável que haja uma recaída, mas o contrário
também é verdadeiro.

Um objectivo terapêutico é assim identificar as crenças

aditivas do cliente e substituí-las por crenças de controlo.

Identificação e avaliação das crenças aditivas

É possível ter acesso às crenças do cliente sobre a droga
quer através do questionamento do cliente (através de per-

guntas abertas) quer através de questionários de crenças,

como “Beliefs about Substance Use” e “Craving Beliefs
Questionnaire” (Beck et al., 1995).

As crenças aditivas são muito resistentes porque ao longo

dos anos a pessoa foi somando dados que as confir-
mavam (nomeadamente pelo insucesso das tentativas de

abandonar a droga). A sua modificação é por isso um

grande desafio. A sua validade é desafiada através de
diversas perguntas:

“Que provas é que tem que sustentam essa crença?”;

“Que confiança é que tem nessa crença?”.

Desenvolvimento de crenças de controlo

Há várias estratégias possíveis para desenvolver pensa-
mentos de controlo, como o questionamento, o registo

diário de pensamentos e a análise das V./D.
O questionamento (método socrático) pode levar a per-

guntas como:

"O que é que faria se as drogas não estivessem
disponíveis?";

"De que outras formas pode olhar para esta situação?";

"Que mais podia fazer para chegar ao mesmo resultado?".
O registo diário dos pensamentos leva a pedir-se à pessoa

laços sociais o foco, a figura - se utilizarmos a linguagem

da Gestalt - passa a estar cada vez nas dificuldades da
vida, passando para a posição de fundo a questão do

controlo dos consumos.

De uma forma geral, as dificuldades da vida são tanto
maiores quanto mais extenso o período do consumo. 

Um aspecto a avaliar é se as dificuldades mais signifi-

cativas antecedem ou são posteriores ao início do con-
sumo. O primeiro cenário sugere um eventual problema

da personalidade.

A dificuldade do cliente em enfrentar os problemas nas
várias áreas da vida - relações com os pares e familiares,

trabalho, estruturação dos tempos livres, saúde, Justiça -

justifica a sua abordagem terapêutica.
Nessa abordagem, o terapeuta cognitivo está munido de

um conjunto diversificado de ferramentas. Se algumas des-

tas ferramentas se dirigem à implementação de estratégias
para a resolução das situações de vida - a mudança do

estilo de vida, a aproximação gradual ao objectivo, a

resolução de problemas - outras há que se dirigem sobre-
tudo ao trabalho interno, de criação de condições internas

- a identificação e resposta aos pensamentos automáticos

e às crenças aditivas, o trabalho emocional e a exploração
dos ciclos interpessoais disfuncionais.

Na minha perspectiva, a escolha de uma abordagem

cognitivo-comportamental ou emocional/interpessoal depen-
de sobretudo das dificuldades detectadas, (por ex., a detec-

ção de um assunto inacabado com alguém significativo no

percurso desenvolvimental do cliente pode justificar a inter-
rupção do trabalho em curso para a exploração do esquema

emocional através da técnica da cadeira vazia), bem como

da disponibilidade do cliente para um trabalho mais explora-
tório ou mais prescritivo, relacionada que está com o seu esti-

lo de confronto (coping) (Bleuter e Clarkin, 1990): um estilo

internalizador (autocrítico, sensibilizado para as próprias emo-
ções e ansiedade) justifica uma intervenção mais centrada no

conflito, um estilo mais externalizador (evitação directa, projec-
ção, acting out) apela a uma intervenção centrada no sintoma.

Intervenção Cognitiva
Combate às Crenças Aditivas

Para Beck (1993), a vulnerabilidade para a recaída
mantém-se enquanto se mantiverem as crenças aditivas.
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mente desejada, 7 a uma actividade que é vista inteira-

mente como um dever e 4 uma situação mista de desejo
e dever). No final da manhã, da tarde e da noite, inscreve

o grau de satisfação sentido (numa escala de 0 a 100) 

e no fim do formulário escreve a satisfação geral para
todo o dia.

Este formulário pode ser utilizado quer em relação aos

dias típicos de trabalho, quer aos fim de semana ou aos
dias de férias.

Exercício físico e relaxamento
O exercício físico recomendado, pela American College of

Sports Medecine (Marlatt, 1993), é uma actividade aeróbi-

ca, como caminhar, correr, fazer ciclismo, remo ou natação,
que, efectuada na medida certa - 3 a 5 vezes por semana,

em períodos de 15 minutos a 1 hora - se traduz num

aumento da energia.
O relaxamento abrange uma grande variedade de técnicas

como o relaxamento progressivo de Jacobson, a medita-

ção, o relaxamento hipnótico, a auto-hipnose, a imaginação
orientada, as massagens, com um denominador comum: a

resposta de relaxamento.

Quer o exercício físico, quer o relaxamento correspondem
ao conceito de adições positivas, isto é são actividades

que exigindo algum esforço de início, se tornam a prazo

actividades gratificantes. Para além da redução do nível
geral do stress, proporcionam um estado alterado da

consciência, "maior atenção sobre o aqui e agora, fre-

quentemente acompanhado por redução nas ruminações
cognitivas e nas preocupações" (Marlatt, 1993).

Planeamento de um programa individualizado de
mudança no estilo de vida

Marlatt (1993) defende um programa individualizado de

mudança de estilo de vida. Há que ter presentes todas as
dificuldades ou impedimentos, externos (por ex., de tempo)

ou internos (crenças, temores, auto-exigências) que pos-
sam surgir. Um dos principais obstáculos é a resistência em

iniciar a(s) actividade(s).

Intervenção Comportamental

As intervenções comportamentais consistem num con-
junto de estratégias destinadas directamente a ajudar a

que quando tem uma compulsão de consumir registe na

coluna dos pensamentos a crença aditiva que lhe deu su-
porte e na coluna das respostas racionais a respectiva

crença de controlo.

Activação prática das crenças de controlo

Apesar do trabalho feito sobre as crenças de controlo, é

muito possível que em situações de tentação a pessoa
não tenha acesso a essas crenças, pelo que se torna

indispensável a sua activação terapêutica.

Duas estratégias possíveis para a efectuar são os cartões
de confronto e a prática programada nas sessões.

Depois de ter efectuado a análise das V./D. o cliente pode por

ex. ser convidado a escrever num cartão as desvantagens
de consumir e a relê-las diariamente de forma a ter acesso 

a elas sempre que surge uma compulsão de consumir.

A prática programada consiste em activar uma compul-
são de consumir na sessão de forma a responder-lhe

através de uma crença de controlo (que deve continuar a

ser praticada como trabalho de casa).

Intervenção no Estilo da Vida

O estilo de vida é visto na obra de Marlatt (1993) como um

aspecto central no nível geral de stress da pessoa e nas

suas respostas de confronto. Se o nível geral de stress for
muito alto e as estratégias de confronto insuficientes au-

menta a pressão dentro do indivíduo para utilizar formas

aditivas de gratificação imediata.
Há então que avaliar (e intervir, se for caso disso):

• Ao nível das fontes de stress do cliente verificando se há

um equilíbrio entre deveres e desejos;
• Ao nível das suas estratégias de confronto, avaliando a

utilização que é feita de recursos como o exercício físico,

o relaxamento ou as actividades interpessoais.

Equilíbrio entre deveres e desejos
Uma forma de se ter acesso à relação entre deveres e

desejos é através do preenchimento de um formulário de

registo diário de desejos e deveres, em que o cliente
inscreve as várias actividades que teve durante o dia (com

a hora de início e termo e uma sucinta descrição) e as

classifica como desejos ou deveres numa pontuação de
1 a 7 (em que 1 corresponde a uma actividade inteira-



isso, ser recomendável que o cliente vá efectuando aproxi-

mações sucessivas ao comportamento desejado. 

Intervenção Experencial

Segundo Greenberg e Safran (1987), a emoção é uma

forma de informação gerada internamente sobre a dispo-

sição de acção, que como tal é extremamente importante
no comportamento adaptativo. Quando no nosso desen-

volvimento adquirimos regras tácitas que nos impedem

de processar parte da nossa experiência emocional então
vemos prejudicada a nossa interacção com os outros e 

"o nosso sentido de nós próprios no mundo" (Korman e

Greenberg, 1996).
O objectivo central das intervenções centradas nas emo-

ções é promover o processamento explícito da experiência

emocional tácita, de forma a permitir o aparecimento de
novos significados. O que implica uma ligação empática à

experiência do cliente à medida que ela se desenrola. Há

um direccionamento da atenção do cliente para a sua
experiência interna, vivida no aqui e agora, e intensificada

pelo terapeuta através da intensificação do arousal e do

encorajamento do cliente na expressão activa - de forma a
tornar a sua experiência mais vivida.

Uma das técnicas emocionais apresentadas por Green-

berg  e colaboradores (1993) é o Diálogo de 2 Cadeiras.

Diálogo das 2 cadeiras 

O marcador é uma afirmação do cliente que mostra que
há dois aspectos do seu self que estão em oposição, com

tensão ou coerção entre eles: o “self crítico”, que faz um

processamento mais conceptual, e o “self que experien-
cia”, com um processamento experiencial.

Nesta situação há a evocação simultânea de duas estruturas

esquemáticas opostas: uma está ligada às emoções e ne-
cessidades biológicas adaptativas, a outra envolve avalia-

ções negativas e padrões culturais introjectados. Quando
estes padrões suprimem aquelas necessidades, a pessoa

experiencia confusão e um conflito interno e sente-se incapaz

de decidir ou de pôr em prática a decisão que tomou.
A intervenção passa pelo estabelecimento do diálogo entre

os dois lados da experiência através de 3 fases sucessivas

- a oposição, a identificação e finalmente o contacto e inte-
gração - de forma a construir uma solução integrativa. 

pessoa a enfrentar as dificuldades da vida. Eis alguns

exemplos.
Ensaio comportamental. O ensaio comportamental é utiliza-

do para testar a validade das crenças do cliente, quer as

crenças sobre droga, quer as outras crenças pessoais. Por
ex., um cliente com a crença de que perde todos os amigos

se não consumir haxixe pode ser encorajado a não consu-

mir durante um determinado período. (O resultado será
analisado a seguir: se os amigos se afastarem pode ser

analisado o significado dessa amizade; caso contrário, a

crença foi desafiada).
Através da técnica “como se” a pessoa é encorajada a

agir como se tivesse adoptado um determinado compor-

tamento, ainda com a finalidade de desafiar uma determi-
nada crença (por ex., agir como se tivesse deixado de

consumir heroína, pedindo aos amigos para não fumarem

diante dela, fazendo exercício físico, etc...).
Role playing directo e com inversão de papeis. Muitos

toxicodependentes têm problemas de comunicação inter-

pessoal - assertividade, auto-revelação, escuta activa e
resolução de conflitos (compromisso). Como consequên-

cia, sentem-se frequentemente frustrados em situações

interpessoais, do que resulta aumento da vulnerabilidade
para o consumo. Justifica-se então que o terapeuta ensi-

ne ao cliente aptidões interpessoais. Esse ensino envolve

treino didáctico com frequentes role-playings para que o
cliente aprenda e pratique comportamentos interpessoais

mais adequados. 

Uma forma de levar os clientes relutantes a aderir ao role-
-playing é através da disponibilidade do terapeuta para

desempenhar o papel do “outro problemático” - o patrão,

a mulher, outro toxicodependente que quer convencer o
cliente a acompanhá-lo no consumo. Desta forma, o clien-

te pode mostrar ao terapeuta como é difícil lidar com a

situação, enquanto o terapeuta pode modelar algumas
respostas em que o cliente não tinha pensado antes.

Uma variante deste procedimento é sugerida por Moorey
(1992/1994), que propõe que se leve os toxicodependentes

a empatizar com os outros pela prática de role-playings em

que desempenham o papel de pessoa(s) significativas da
sua vida que foram magoada(s) pelos seus consumos.

Aproximação gradual ao objectivo. A entrada numa vida

sem droga exige frequentemente dos clientes mudanças
muito acentuadas nos seus comportamentos. Pode, por
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ou a aproximação gradual ao objectivo - com as quais se

procura combinar a prática dos comportamentos com a
restruturação cognitiva. Implica a disposição do cliente de

enfrentar a nova experiência e a construção que faz desta.

A descentração é “um processo através do qual a pessoa é
capaz de se colocar um passo para além da sua experiência

imediata, mudando assim a natureza dessa experiência.

Este processo permite a introdução de um intervalo entre o
acontecimento e a reacção da pessoa ao acontecimento [...]

Assim, uma pessoa começa a distinguir entre a realidade e

a realidade como ela a constrói” (Safran e Segal, 1990).
A resposta do terapeuta para evitar ser apanhado no ciclo

interpessoal disfuncional é a metacomunicação - a

comunicação sobre a interacção feita no “aqui e agora”.

8.  4ª Fase: Confronto 
com as Vulnerabilidades do Self

Restruturação das Crenças Básicas (Esquemas)

Quando as crenças básicas ou esquemas - as ideias mais

centrais a respeito do self - são muito disfuncionais ten-

dem a dar suporte à identidade toxicodependente. Um
exemplo dado por Moorey (1994) é o de um toxicode-

pendente que tinha desenvolvido desde muito cedo a

imagem de "um indivíduo estúpido, mau, indigno de con-
fiança e auto-destrutivo". Neste caso, é fundamental um

trabalho de restruturação ao nível dos esquemas. 

Desenvolvendo a concepção de Beck e colaboradores
(1990/1993) sobre as crenças básicas nos indivíduos com

perturbações da personalidade, Young [(1990); (1993/

1999, et al.); Glubosky, V.; Young, J. (1997)] criou o conceito
de esquemas desadaptativos precoces, que são crenças

básicas sobre a pessoa e a sua relação com os outros,

adquiridas na infância, em grande parte inconscientes e
que tendem a prolongar-se durante toda a vida, com

prejuízo para o próprio e/ou os outros. 
Young (1990) reconheceu 15 esquemas desadaptados pre-

coces, que agrupou em 4 dimensões: (falta de) autonomia,

desconexão (aos outros), falta de valor e padrões/limites
desadequados. As dimensões representam áreas críticas

na vida da pessoa. 

Os esquemas tendem a amplificar a informação que os
confirma e a minimizar ou negar aquela que os contraria.

Intervenção Interpessoal

De acordo com Safran e Segal (1990), as pessoas mais

desajustadas têm de uma forma geral padrões de com-

portamento interpessoal menos flexíveis e abertos que as
pessoas com mais saúde mental. Têm expectativas mais

negativas sobre as possibilidades de manterem o rela-

cionamento interpessoal e uma visão mais estreita dos
procedimentos que devem ter para o manterem - as ma-

nobras de segurança. Em consequência, é mais provável

que repudiem as tendências de acção que as emoções
expressam.

Como não processam uma parte significativa da infor-

mação emocional, enviam mais frequentemente mensa-
gens não verbais que expressam tendências de acção de

que não têm noção, que são incongruentes entre si ou

que são incongruentes com a sua comunicação verbal (a
comunicação paradoxal, apontada pelos sistémicos). O

resultado é que é mais provável que suscitem nos outros

respostas que para si são pouco claras ou incompre-
ensíveis e que tendem a confirmar os seus esquemas

interpessoais.

Desta forma, as expectativas dos indivíduos em relação
ao meio, alimentadas em grande parte pelos seus esque-

mas interpessoais, tendem a auto-realizar-se.

Os marcadores interpessoais são os comportamentos e
comunicações problemáticos do cliente, aos quais os outros

tipicamente respondem de uma forma complementar

negativa e que frequentemente estão ligados aos processos
internos mais complicados do cliente. À semelhança do que

acontece com as outras pessoas, esses comportamentos

exercem no terapeuta uma certa pressão interpessoal, que o
terapeuta deve gerir de forma a não ser "apanhado" no ciclo

cognitivo interpessoal disfuncional, mas a aprofundar a

exploração cognitiva e emocional do cliente.
Safran e Segal (1990), defendem uma terapia interpessoal

em que a mudança passa por três mecanismos. O
primeiro (atrás abordado nas intervenções emocionais) é

o acesso à informação sobre a disposição de acção

transmitida pelas emoções. Os outros dois são a
desconfirmação experiencial e a descentração, que

podem ser focalizados na sessão ou fora dela.

A desconfirmação experiencial é prosseguida através de
diversas técnicas - como o planeamento de actividades



vai mais longe do que Safran (Segal, Z., 1990): propõe não só

que o terapeuta evite interagir de forma a confirmar o esque-
ma do cliente, mas que assuma um papel reparentificador.

“Com alguns pacientes, [...] nós aconselhamos o terapeuta a

tentar descobrir quais as necessidades que a criança não
satisfez e a tentar satisfazê-las numa medida razoável [...] Por

exemplo, se o paciente sofreu uma forte privação emocional,

o terapeuta pode, numa medida razoável, dar afecto e cuida-
dos [...]. Um paciente pode precisar de muita autonomia,

outro de disciplina, outro de ver assegurada a sua competên-

cia e outro ainda que o terapeuta baixe as expectativas em
relação aos seus desempenhos.” (Young, 1990).

As técnicas cognitivas passam pelo exame racional dos

E.D.P. Numa primeira fase o terapeuta torna explícita a
informação que suporta o esquema, mostrando como

este se desenvolveu ao longo da vida do cliente. Pode

convidar o cliente a fazer o papel de advogado do diabo
- isto é, a defender o esquema.

Na fase a seguir, o terapeuta convida o cliente a rever de

forma crítica as provas que há a favor do esquema. Neste
balanço é importante mostrar ao cliente como as atitudes e

comportamentos dos seus familiares revelam as suas pró-

prias dificuldades, vulnerabilidades ou expectativas irrealistas.
Na revisão das provas contra o esquema, é importante

mostrar os factos positivos que o processo de manuten-

ção do esquema fez esquecer selectivamente.
Os cartões de confronto têm aqui uma utilização idêntica à

utilização comum em terapia cognitiva, sendo, segundo

Young (1990) um instrumento muito importante na passagem
de uma aceitação racional para uma aceitação emocional

dos novos padrões de pensamento. Por isso, o indivíduo

deve andar sempre munido com pelo menos um cartão de
confronto para cada um dos seus esquemas mais

importantes. E deve praticar muito, na sessão e fora dela.

As técnicas comportamentais envolvem uma mudança gra-
dual nos comportamentos conduzidos pelos esquemas. De-

pois de terem sido identificados os comportamentos auto-
-derrotistas em relação aos esquemas, são definidos em con-

junto metas para a mudança e tarefas graduais nesse sentido.

Construção de uma Narrativa de Vida

Mascetti (1996) propõe que na fase final da terapia se
percorra várias vezes a história de vida do cliente, de forma

Podem ser avaliados através de uma série de técnicas

que vão desde a revisão da história de vida à utilização de
inventários de esquemas.

A intervenção - a mudança dos esquemas - é feita através

de um conjunto de técnicas experienciais, interpessoais,
cognitivas e comportamentiais.

Dentro das técnicas experienciais destacam-se os

exercícios imagéticos. Estes desenrolam-se com os olhos
fechados e consistem a maior parte das vezes em recriar

situações marcantes da infância e alterá-las de forma a

corrigir o esquema. Por ex., um homem com um esquema
de privação emocional pode recordar uma cena vivida

com a mãe e desta vez exprimir-lhe as suas necessidades

de afecto e aceitação. Pode a seguir imaginar uma cena
em que pede e recebe afecto da sua mulher.

Os role-playings desenrolam-se com os olhos abertos.

Podem também incidir em interacções com os pais. O
cliente pode desempenhar os dois papeis ou o terapeuta

pode fazer um deles. A expressão de forma assertiva das

suas queixas e necessidades pode por ex. reduzir o peso
do pai crítico que a pessoa tem dentro de si.

Mediante o arejamento  emocional, o cliente é levado a

exprimir de forma estruturada e contida os seus senti-
mentos acumulados em relação aos pais (assunto inaca-

bado). Estes podem ser expressos na realidade, chaman-

do-se os pais à sessão, sendo que mesmo quando não é
o caso é promovido um trabalho de reorganização interna

a que Young chama trabalho de criança interior.

As técnicas interpessoais assentam na interacção
terapeuta-cliente e pressupõem que o terapeuta esteja

sempre muito atento à activação do esquema no contexto

da relação terapêutica. Quando este surge, o terapeuta
deve procurar revelar de que forma está a afectar a

relação terapêutica e levar o cliente a testá-lo.

Uma forma de levar a essa verificação é através da técnica
do ponto-contraponto, que é um diálogo em que o cliente

faz a defesa do esquema e o terapeuta procura demons-
trar que este não tem suporte na realidade, para a seguir

trocarem de papeis. Por vezes o cliente fica bloqueado

quando tem que fazer o papel contra o esquema. Uma
forma de o fazer zangar com o esquema é o terapeuta

defendê-lo de uma forma muito radical e exagerada.

No que diz respeito à relação terapêutica como experiência
emocional correctiva, Young (Glubosky, V.; Young, J. 1997)
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que, perdido grande parte do impacto negativo do

consumo, as pessoas mantenham a noção de que é
necessário um trabalho de organização interna de forma

a criar mais recursos para viver sem droga.

Dentro do conjunto das psicoterapias, uma das vanta-
gens da terapia cognitiva de um ponto de vista clínico é o

seu património de estratégias de intervenção, que é vasto

e diversificado e que, orientado através de uma adequada
conceptualização de cada caso, fornece aos terapeutas

"o sentimento securizante de que têm qualquer coisa de

concreto e tangível para oferecer aos seus pacientes"
(Safran, 1990).

Este conjunto de técnicas é apto a utilizar com clientes

muito diferentes, com diferentes recursos psicológicos e
diferentes níveis de motivação para a psicoterapia. Per-

mite uma intervenção a vários níveis (no sentido de que

falam Proshaska e Norcross, 1994).
A maior dificuldade da terapia cognitiva parece-me ser

exactamente o contraponto. As técnicas são tão diversas

quanto as técnicas comportamentais mais clássicas - o rela-
xamento, a exposição - e as modernas narrativas de vida,

passando por aquelas que foram "importadas" do Psico-

drama e da Gestalt. "Na realidade, qualquer técnica que seja
considerada útil na facilitação da investigação empírica

sobre as interpretações e conclusões desadaptativas do

paciente pode ser incorporada na prática clínica da terapia
cognitiva" (Beck, 1997). Mas como aplicar de forma coe-

rente e sistemática um conjunto de procedimentos tão

diferentes e oriundos de matrizes conceptuais tão diversas?
Como manter um fio condutor em vez de um conjunto desa-

gregado de procedimentos?

Foi de alguma forma a esta pergunta que procurei res-
ponder neste texto cingindo-me à área particular da

toxicodependência. A ideia das fases do processo tera-

pêutico pretende ser organizadora desse processo (é
sobretudo uma conceptualização do processo, por contra-

posição às conceptualizações do caso (Vasco, 2000), ao
discriminar diferentes objectivos, tarefas terapêuticas e

estratégias de intervenção privilegiadas. Além disso, na

medida em que as várias fases se dirigem a níveis
sucessivamente mais profundos da mudança, este modelo

facilitaria o acordo (matching) com os vários clientes face

aos diversos níveis da mudança que estes estão dispostos
a efectuar. 

crescentemente fina e matizada, ligando-a aos outros

mais significativos - e tendo presentes as suas vulnera-
bilidades e necessidades - e às várias etapas do desen-

volvimento. É frequente que os toxicodependentes em

recuperação queiram pura e simplesmente esquecer o
seu passado toxicodependente (visto como um período

"mau" da sua vida e contraposto ao período “bom” ante-

rior e posterior) adaptando-se a “modelos de vida pré-
definidos” (Mascetti, 1996). Segundo este autor, é um

erro, que faz temer novas recaídas.

“A reconstrução de uma identidade suficientemente coesa
e definida deve permitir ao paciente reconhecer-se no

passado e perceber a continuidade do self através de

experiências e períodos de vida extremamente diferentes
e frequentemente contraditórios” (Mascetti, 1997).

“O terapeuta cognitivo ajuda o cliente a construir narrações

que encaixem com as circunstâncias particulares do mo-
mento, que sejam coerentes e adequadas para captar e

explicar as suas dificuldades. O que conta ao relatar a histó-

ria ou construir a narração não é a sua “exactidão histórica”,
mas a sua “exactidão narrativa” (Meichenbaum, 1995/1997).

Assim, a nova narrativa da história pessoal passa pela busca

de novos significados nas experiências de vida, nomeada-
mente nas experiências de consumo, vistas no seu contexto,

desenvolvimental e relacional, como formas de satisfazer

necessidades de outra forma não preenchidas.

9.  Conclusão

No tratamento dos toxicodependentes a terapia cognitiva

tem um lugar no espaço das psicoterapias, isto é, é um

entre os vários cuidados a prestar ao toxicodependente. 
A sua complementaridade com outros recursos é evi-

dente, tendo presente a pluralidade das intervenções

(Morel et al., 1977/1998). 
Contudo, os toxicodependentes, frequentemente mergu-

lhados numa cultura quimicocêntrica (centrada nos efei-
tos imediatos e muito poderosos das substâncias quí-

micas), têm  por vezes pouca disponibilidade para o tra-

balho psicoterapêutico. Quando integram os programas
de substituição, com as compulsões de consumir forte-

mente diminuídas e a ansiedade reduzida, é mais difícil

criar motivação nos clientes para o trabalho psicote-
rapêutico. A dificuldade - e o desafio aos terapeutas - é
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