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Como examinar as evidências dos esquemas 

1. Explique rapidamente o procedimento antes de começar o exame de evidências. 
2. Utilize uma abordagem empírica. Envolva o paciente no processo de olhar com 

honestidade em relação à validade do esquema. 
3. Escreva as evidências em uma folha. Pode funcionar melhor se, na primeira vez, 

você escrever as evidências. Transfira, assim que possível, a responsabilidade de 
escrever ao paciente. 

4. O trabalho pode ser iniciado na sessão e, depois, completado como tarefa de casa, 
deixando assim o paciente totalmente envolvido no processo de geração e registro 
das evidências. 

5. Geralmente, as evidências que confirmam os esquemas são absolutistas e são 
endossadas por erros cognitivos e outros processamentos de informações 
disfuncionais. Ajude os pacientes a identificar esses erros de raciocínio. 

6. Quando houver evidência de que os pacientes tiveram problemas recorrentes com 
relacionamentos, aceitação, competência, habilidades sociais ou outras funções-
chave, utilize as informações para elaborar estratégias de intervenção. Por 
exemplo, uma pessoa com crenças nucleares negativas sobre sua competência 
social pode ser ajudada por meio de métodos comportamentais que rompam os 
padrões de evitação e ensinem habilidades necessárias para ser adequado em 
ambientes sociais. 

7. Seja criativo na geração de evidências contra crenças nucleares desadaptativas. 
Faça um questionamento socrático que estimule diferentes maneiras de ver a 
situação. Como os pacientes podem ter uma visão negativa fixa de si mesmo, é 
importante sua energia e imaginação para ajuda-los a encontrar motivos para 
mudar. 

8. Colha o máximo possível de evidências contra esquemas disfuncionais. Essas 
informações ajudarão os pacientes a refutar crenças nucleares, além de 
proporcionar abertura importante para outras intervenções cognitivo-
comportamentais. 

9. Utilize o método de exame de evidências como uma plataforma para ajudar os 
pacientes a fazerem modificações específicas nas crenças nucleares. Depois de 
examinar as evidências com os pacientes peça-lhes para refletirem a respeito de 
possíveis mudanças que levarão a regras mais saudáveis de pensamento. Escreva 
essas ideias na folha de exame de evidência e faça o acompanhamento com outras 
intervenções. 

10. Desenvolva uma tarefa de casa para aumentar o sucesso do exercício de exame de 
evidências. As possibilidades podem incluir acrescentar mais evidências na folha, 
identificar erros cognitivos, pensar em esquemas alternativos ou sugerir uma tarefa 
comportamental pra praticar uma maneira nova que seja consistente com a crença 
modificada. 

 

 

 

 


