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Introdução
A s  p o s s i b i l i d a d e s  e m  p s i c o l o g i a

Muitas vezes, as pessoas perguntam o porquê de buscar um atendimento psicológico. Muito se fala ainda sobre o equívoco:

“psicólogo é para pessoas com problemas mentais graves ou para pessoas doentes”. Na realidade, não precisamos estar doentes

para buscar ajuda de um Psicólogo. Muitas são as possibilidades em psicologia: aconselhamento, orientação, avaliação psicológica e

psicoterapia são somente algumas das ferramentas utilizadas pelo Psicólogo.

Entre as psicoterapias, encontramos diversas abordagens teóricas que norteiam o trabalho do profissional. A Abordagem Cognitivo-

Comportamental é uma entre as diversas abordagens utilizadas pelo profissional Psicólogo na área da Psicologia Clínica. Veremos,

no decorrer deste curso, como ela funciona e como ela poderá lhe ajudar a ter mais resultados e uma vida melhor.
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TC e TCC

Desde aproximadamente 45 anos atrás, quando o papel da

cognição na depressão e na terapia foi descrito pela primeira

vez na literatura, tem havido um progresso contínuo no

desenvolvimento da teoria e da terapia cognitivas. Os

experimentos empíricos de ambas refinaram o modelo

cognitivo com o passar dos anos. Entretanto, as características

essenciais da TC persistiram, especialmente a ênfase na

influência do pensamento distorcido e da avaliação

cognitiva irrealista de eventos sobre os sentimentos e

comportamentos do indivíduo.

P s i c o t e r a p i a s  b a s e a d a s  n o  m o d e l o  c o g n i t i v o

Os termos terapia cognitiva (TC) e o termo genérico terapia

cognitivo-comportamental (TCC) são usados com frequência como

sinônimos para descrever psicoterapias baseadas no modelo

cognitivo. O termo TCC também é utilizado para um grupo de técnicas

nas quais há uma combinação de uma abordagem cognitiva e de um

conjunto de procedimentos comportamentais.

A TCC é usada como um termo mais amplo, que inclui tanto a TC

padrão quanto combinações ateóricas de estratégias cognitivas e

comportamentais.



A pesquisa e a prática clínica mostraram que a TC é efetiva na

redução de sintomas e taxas de recorrência, com ou sem

medicação, em uma ampla variedade de transtornos

psiquiátricos. Beck aplicou sistematicamente o conjunto de

princípios teóricos e terapêuticos da TC a uma série de

transtornos, começando por depressão, suicídio, transtornos de

ansiedade e fobias, síndrome do pânico. Transtornos da

personalidade e abuso de substâncias, problemas interpessoais

e raiva, hostilidade e violência também foram estudados.

Aaron Beck, o fundador da terapia cognitiva, formulou uma

base teórica coerente antes do desenvolvimento de estratégias

terapêuticas. As diretrizes para desenvolver e avaliar o novo sistema

de psicopatologia e psicoterapia foram: 1) construir uma teoria

abrangente de psicopatologia que dialogasse bem com a abordagem

psicoterápica; 2) pesquisar as bases empíricas para a teoria; e 3)

conduzir estudos empíricos para testar a eficácia da terapia. As

pesquisas subsequentes envolveram diversos estágios: a tentativa de

identificar os elementos cognitivos idiossincráticos (incomuns)

derivados de dados clínicos em vários transtornos; desenvolver e

testar medidas para sistematizar essas observações clínicas; e

preparar planos de tratamento e diretrizes para terapia.



Imagem: Aaron Temkin Beck (Psiquiatra e Psicoterapeuta norte-americano, fundador da Terapia Cognitiva)

“ Se  nossos  
pensamentos  
forem s imples  e  
c laros ,  
es taremos  
prontos  para  
alcançar  nossos  
objet ivos . ”

A a r o n  B e c k



Os trabalhos mais recentes usando a TCC mostram também um efeito

adicional sobre o tratamento medicamentoso de doenças psiquiátricas

graves, como esquizofrenia e transtorno bipolar. Adaptações em

andamento de protocolos cognitivo-comportamentais para uma gama

cada vez maior de transtornos médicos e psicológicos foram testados

para dor crônica, relação conjugal conflituosa, transtornos somáticos

na infância, bem como para bulimia e problemas de comer de forma

compulsiva.

Hoje, há mais de 330 artigos de resultados de intervenções cognitivo-

comportamentais – e a produção de pesquisas continua. Alguns

estudos de resultado usando neuroimagem recentemente

confirmaram o que já se previa: as TCC produzem mudanças

fisiológicas e funcionais em muitas áreas cerebrais.

A TCC é, na fundamentação teórica, portanto, uma abordagem

terapêutica estruturada, diretiva, com metas claras e definidas

pelo psicólogo e paciente, focada no momento presente e utilizada

para tratar desde problemas emocionais diversos (Transtornos

Psicológicos), como comportamentos disfuncionais (TOC), dificuldades

relacionais e aprendizagem de novas habilidades.

Seu objetivo principal é modificar os pensamentos e os sistemas de

significados dos pacientes (Crenças Centrais), buscando uma alteração

emocional e comportamental consolidada e permanente. As crenças

são construídas desde a infância sendo reafirmadas durante a vida. O

terapeuta tem um papel ativo, colaborativo e educativo. Ele prepara o

paciente através de técnicas e atividades de casa, a fim de mudar

pensamentos e crenças. Isto possibilitará mais conhecimento sobre o

funcionamento emocional e comportamental da pessoa em terapia.



Na TCC há uma troca: o terapeuta divide seus conhecimentos e ensina o

paciente a utilizar as técnicas que influenciaram em sua melhora.

O terapeuta tem como uma de suas principais funções educar o paciente

sobre seu transtorno, a fim de fazê-lo compreender como esse

transtorno afeta sua vida, e quais aspectos o paciente pode modificar

com o auxílio do terapeuta.

A TCC auxilia o paciente a identificar diversos pensamentos disfuncionais,

incluindo os que se denominam de Erros Cognitivos. Esses erros são

entendidos como um processamento errôneo de uma determinada

situação, e esse erro de interpretação faz com que o indivíduo tire

conclusões precipitadas, levando-o a escolhas de um caminho menos

adequado e a supor sempre o pior.

A psicoterapia é um caminho para 

a pessoa encontrar-se, para o 

autoconhecimento e novas 

aprendizagens e escolhas, entre 

várias possibilidades.



As Distorções Cognitivas têm interseções e sobreposições, ou seja, um paciente pode apresentar mais de uma distorção analisando a

mesma situação. Existem mais de dezesseis tipos de Distorções Cognitivas, sendo as mais comuns:

1. Catastrofização: o indivíduo sempre espera pelo pior. Acredita que sempre o pior de cada situação vai acontecer.

2. Abstração Seletiva: Foco está somente no problema. O indivíduo não consegue perceber os outros aspectos da situação.

3. Maximização e Minimização: Maximizar experiências negativas e minimizar positivas. “Se algo puder dar errado, vai dar.”

4. Personalização: Assumir responsabilidade excessiva ou culpa por eventos negativos. Considera-se responsável por um acontecimento

negativo, mesmo que seja algo que não estivesse em seu controle.

5. Pensamento Absolutista: O indivíduo interpreta as situações como sendo tudo ou nada.

6. Leitura Mental: O indivíduo acredita que sabe exatamente o que o outro está pensando, mesmo sem evidências de que esteja certo.

7. Adivinhação: A pessoa antecipa problemas que talvez nem cheguem a acontecer.

8. Rotulação: A pessoa coloca rótulos rígidos em si ou nos outros, ou seja, estereótipos em lugar de analisar a situação.

9. Vitimização: O indivíduo considera-se injustiçado ou incompreendido. Atribui às outras características negativas, sendo incapaz de se

responsabilizar pelos acontecimentos, sentimentos e comportamentos em sua vida.

10. Baixa Tolerância à Frustração: O indivíduo supõe que, se uma situação parece difícil, é porque ela é, o que faz com que ele acabe por

não tentar realizar a tarefa. É uma característica comum de pensamento de pessoas que costumam procrastinar.

11. Incapacidade de Refutar: Desconsidera qualquer evidência ou argumento que contradiga seus pensamentos negativos.

12. Questionalização: Foca no que poderia ter sido e não foi. Culpa-se pelas escolhas do passado e questiona-se por escolhas futuras.



As Distorções Cognitivas acabam por gerar respostas negativas para

as pessoas, gerando sentimentos como ansiedade, raiva, tristeza

entre outros, ou mesmo o adoecimento. A causa principal de

depressão são as distorções.

Após o terapeuta identificar quais são as distorções mais

apresentadas pelo paciente, deve psicoeducar o paciente, de forma

que o paciente seja capaz de reconhecê-las e evitá-las em seu

cotidiano. Feito isso, paciente e terapeuta buscam criar outras formas

de pensar nas situações trazidas pelo paciente onde as distorções

foram identificadas.

O paciente deve anotar esses pensamentos, sempre que, em seu

cotidiano, perceber a distorção. Portanto, o paciente deve modificar

sua forma de pensar e introduzir o pensamento criado em terapia.

Haverá também tarefas que poderão ser feitas fora da terapia,

em ambientes diversos, com intuito de melhorar a vida do

paciente. Em casos de fobia social, o terapeuta pode sugerir

que o paciente vá a festa de um amigo conhecido, e que se

arrisque em conversar com as pessoas na festa.

Todavia, se o caso for realmente grave, o terapeuta poderá

estar presente na situação, para apoiar e instruir o paciente,

para sedimentar o aprendizado de novas situações que

estimularão autonomia e autoeficácia.

Uma das principais caraterísticas da TCC é não ser “engessada”

ou “fechada”, permitindo que as técnicas mais diversas sejam

utilizadas, desde que, terapeuta e paciente, concordem que ela

será benéfica no tratamento.



O terapeuta deve ser capaz de perceber qual técnica será eficaz com

determinado paciente e propô-la em sessão.

Uma outra técnica muito utilizada pela terapia cognitiva

comportamental é a técnica de respiração, que auxilia o paciente a

acalmar-se e reconectar-se consigo. Ao ensinar um treino de

respiração, o terapeuta espera que o paciente utilize-o não apenas em

sessão, mas em seu cotidiano, sempre que ele perceba que está

ansioso ou que está perdendo o controle.

A ansiedade, faz com que a pessoa perca a capacidade de raciocinar

com clareza o que afeta a tomada de decisão. Ao introduzir o treino

de respiração existe a possibilidade de retomada de controle.

O ideal para iniciar a respiração é que o paciente sente-se em uma

posição confortável e concentre-se, mas sabe-se que no cotidiano

nem sempre fazer essa pausa é possível, por isso o treino é indicado

para ser feito em qualquer lugar e em diversos momentos.

A respiração é denominada diafragmática, pois é realizada com a

parte inferior do tórax (logo abaixo das costelas). Para que seja feita

de forma correta, o paciente deve inspirar de forma que sua barriga

estique-se toda para fora, e expire encolhendo-a.

O processo deve se repetir até que o paciente esteja calmo

novamente. Após as primeiras respirações, o terapeuta instrui o

paciente para que inspire e expire em três tempos, ou seja,

enquanto inspira (puxar o ar para os pulmões) o paciente deve

contar lentamente até três, e quando expirar (expulsar o ar dos

pulmões), contar até três novamente.



De início, o paciente pode atrapalhar-se na contagem, pode

contar mais ou menos, alguns alegam sentir até uma leve

tontura – o que é normal. A prática contínua da respiração irá

fazer com que o paciente ajuste esses pequenos detalhes.

O nível de ansiedade também afeta a introdução da

respiração, afinal, faz-se necessário perceber quando ocorre

alteração nos padrões corporais, uma vez que a ansiedade

gera aceleração dos batimentos cardíacos, sudorese,

tremedeira e dificuldade de raciocínio.

Através do processo terapêutico, cliente e terapeuta vão

construindo uma convivência através do cuidado, da ética e do

tom amigável do profissional, deixando o paciente à vontade

para expor suas crenças, identificar seus pensamentos e

examinar suas ações. Este processo se chama aliança

terapêutica.

Este é um elo construído pela empatia, acolhimento, reconhecimento

e validação da experiência emocional, cognitiva e comportamental

da pessoa em terapia.

A terapia cognitiva comportamental, ao contrário do que as pessoas

pensam, é uma terapia que se aprofunda na fala do paciente, que

visa buscar na fala do paciente as origens de suas crenças, tornando

a mudança mais efetiva.

Uma das estratégias da TCC, para que a mudança seja permanente, é

a constante busca da flexibilização do pensamento do paciente, o

que consiste em fazer com que o paciente encontre uma outra forma

de pensar e perceber uma situação, desvalidando a forma de pensar

anterior, uma vez que esta afetava sua vida cotidiana. Através deste

processo, o paciente aprenderá novas possibilidades de lidar com

suas questões, fortalecerá suas habilidades, aprenderá novas

habilidades e resiliência.
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Uma diversidade de abordagens da TCC emergiu ao longo das décadas

subsequentes, atingindo vários graus de aplicação e sucesso. As TCCs

podem ser classificadas em três divisões principais: 1) terapias de

habilidades de enfrentamento, que enfatizam o desenvolvimento de

um repertório de habilidades que objetivam fornecer ao paciente

instrumentos para lidar com uma série de situações problemáticas; 2)

terapia de solução de problemas, que enfatiza o desenvolvimento de

estratégias gerais para lidar com uma ampla variedade de dificuldades

pessoais; e 3) terapias de reestruturação, que enfatizam a

pressuposição de que problemas emocionais são uma conseqüência

de pensamentos mal adaptativos, sendo a meta do tratamento

reformular pensamentos distorcidos e promover pensamentos

adaptativos.

No início da década de 1960, uma "revolução cognitiva" começou a

emergir, embora os primeiros textos centrais sobre modificação

cognitiva tenham aparecido somente na década de 1970. A pesquisa de

Albert Bandura sobre modelos de processamento de informações e

aprendizagem vicária e as evidências empíricas na área do

desenvolvimento da linguagem, suscitou questões sobre o modelo

comportamental tradicional disponível até então, e apontou as

limitações de uma abordagem comportamental não mediacional para

explicar o comportamento humano. Um número crescente de teóricos e

terapeutas começou a se identificar como “cognitivo-

comportamentais” em termos de orientação; alguns dos proponentes

iniciais mais importantes de uma perspectiva cognitiva e cognitivo-

comportamental foram Beck, Ellis, Cautela Meichenbaum e Mahoney.

Fundamento histórico e filosófico das TCC



Arte: Albert Bandura (Psicólogo Canadense)

“Conf iar  em s i  
mesmo não  garant i rá  
o  sucesso ,  mas  não  
fazê- lo  s ign i f i ca  
garant i r  o  f racasso . ”

A l b e r t  B a n d u r a



O treinamento de autoinstrução foi desenvolvido na década de

70 por Donald Meichenbaum, com foco especial na relação

entre autoinstrução verbal e comportamento.

Apoiado em uma extensa literatura, o treinamento de

autoinstrução tem ênfase nas tarefas graduais, modelagem

cognitiva, na orientação do treinamento mediacional e auto

reforço, refletindo claramente a herança comportamental de

Meichenbaum. O treinamento de inoculação de estresse, outra

abordagem multicomponente de habilidades de enfrentamento,

também foi desenvolvido por Meichenbaum, e é baseado na

premissa teórica de que, ao aprender a lidar com níveis leves de

estresse, os clientes essencialmente se tornam “inoculados”

contra níveis incontroláveis de estresse.

A terapia de solução de problemas, conceitualizada como

treinamento de autocontrole, foi proposta em 1971 por D’Zurilla e

Goldfried. Seu propósito é treinar habilidades básicas de solução de

problemas que são subsequentemente aplicadas a situações

problemáticas reais e, desta forma, promovem mudança

generalizada do comportamento. Ela foi desenvolvida e utilizada

numa série de situações, como prevenção e manejo de estresse,

manejo da raiva, depressão e enfrentamento do câncer.

T r e i n a m e n t o  d e  A u t o i n s t r u ç ã o  e  
A b o r d a g e m  M u l t i c o m p o n e n t e  d e  
H a b i l i d a d e s  d e  E n f r e n t a m e n t o

Te r a p i a  d e  S o l u ç ã o  d e  P r o b l e m a s



Albert Ellis também postulou que 12 crenças irracionais básicas, que tomam a forma de expectativas irrealistas ou absolutistas, são a

base do transtorno emocional. O objetivo da terapia é identificar crenças irracionais e, através de questionamento, desafio, disputa e

debate lógico-empíricos, modificá-las pelo convencimento. Seu livro de 1962, Razão e Emoção em Psicoterapia, permanece uma

referência primária para esta abordagem. As 12 crenças irracionais básicas são:

1. É fundamental para um adulto ser amado por todos e em relação a tudo o que faz.

Os outros apenas refletem o amor que nós sentimos por nós próprios. Encontre a sua essência, seja você mesmo, ame-se e sentirá que

os outros o amam.

2. Há certos atos terríveis e as pessoas que os cometem deveriam ser severamente punidas.

Não existe bom nem mau, apenas perspectivas. O importante é ser justo e agir corretamente no presente, invés de basear os nossos

comportamentos no passado.

3. É terrível se as coisas não são como nós queremos.

Se a vida e o mundo fossem sem novidades, eles seriam horríveis. É muito bom quando somos surpreendidos ou quando nos fazem

boas surpresas.

1 2  C r e n ç a s  I r r a c i o n a i s  d e  E l l i s



4. A nossa felicidade é imposta a nós por fatores exteriores: pessoas e acontecimentos.

A felicidade vem do interior, é um hábito interno. A felicidade nada mais é, que estarmos bem conosco e com o mundo, e isso apenas

depende de nós.

5. Se alguma coisa ou algo é perigoso e assustador devemos nos preocupar muito.

As preocupações não nos adiantam nada sobre a solução do problema, por isso são dispensáveis. Se não podemos fazer nada para

solucionar o problema, continuar a pensar nele é pura tortura. Melhor prevenir-se calmamente do que se preocupar loucamente.

6. É mais fácil evitar do que enfrentar as dificuldades da vida e responsabilidades pessoais.

Evitar as situações não elimina as dificuldades, não as resolve. Elas vão estar sempre no mesmo sítio: vão nos causar medo e ansiedade. Mas,

se as confrontamos, eliminando-as para sempre, encontraremos tranquilidade.

7. A pessoa precisa confiar em algo forte e superior a si própria.

Confiar em nós é mais importante que confiar em algo superior a nós. Nós é que tomamos as decisões da nossa vida. Embora em certos

momentos possa ajudar, não é fundamental.



8. A pessoa tem que ser absolutamente competente, inteligente e bem-sucedido em todos os aspetos da vida.

Visto que o conhecimento está em constante mudança, é impossível em cada instante possuir o conhecimento necessário de forma a ser

competente, inteligente e bem-sucedido em todos os aspetos da sua vida. Estabeleça prioridades. E não se esqueça de uma coisa: Errar é humano!

9. Se um acontecimento passado nos afetou, tem de continuar a afetar-nos.

O passado pouco nos diz sobre o presente e o futuro. A perspectiva sobre o passado é que é importante. Transforme-o e interprete-o de forma

positiva e servirá para construir um futuro melhor.

10. A pessoa tem que ter um controle absoluto sobre todas as circunstâncias e acontecimentos.

É impossível ter-se controle que todas as circunstâncias e acontecimentos. Por mais que tentemos, em qualquer acontecimento existe sempre uma

parte que escapa ao nosso controle. Em qualquer instante, existem uma infinidade de coisas que podem acontecer que escapam ao nosso controle.

11. A felicidade humana pode ser alcançada através da inércia e da inação.

A felicidade, tal como qualquer coisa na vida, deve ser conquistada. Sem plantarmos uma semente nada irá nascer. Devemos investir tempo,

energia, esforço naquilo que para nós é mais importante.

12. A pessoa não tem controle sobre as suas emoções e, portanto, não pode evitar sentir-se de determinada maneira.

As emoções, tal como qualquer outra capacidade humana, pode ser disciplinada. Mais importante e mais difícil de controlar que as emoções, é o ato

respirar. Inspiramos 15 vezes num minuto, mas com treino e disciplina, mergulhadores conseguem ficar muitos minutos sem respirar.
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As abordagens atuais em TCC compartilham três proposições

fundamentais. A primeira é o papel mediacional da cognição,

que afirma que há sempre um processamento cognitivo e

avaliação de eventos internos e externos que podem afetar a

resposta a esses eventos; a segunda defende que a atividade

cognitiva pode ser monitorada, avaliada e medida; e a terceira,

que a mudança de comportamento pode ser mediada por essas

avaliações cognitivas e, desta forma, pode ser uma evidência

indireta de mudança cognitiva.

As abordagens em TCC compartilham bases comuns, embora haja

diferenças consideráveis em princípios e procedimentos entre elas

devido ao fato de que os pioneiros no desenvolvimento de

intervenções cognitivo-comportamentais terem vindo de diferentes

fundamentos teóricos. Por exemplo, ao passo que Aaron Beck e

Albert Ellis tinham bases psicanalíticas, outros teóricos, como

Meichenbaum, Goldfried e Mahoney, foram originalmente

treinados em modificação do comportamento.

Semelhanças e diferenças entre TCCs



A TCC pode ser contrastada dos tratamentos puramente

comportamentais, nos quais a cognição não é uma variável

explicativa importante e não é primariamente o foco da

intervenção. Portanto, as abordagens voltadas estritamente

para a mudança de comportamento, como o modelo

estímulo-resposta, não são cognitivo-comportamentais; da

mesma forma, qualquer terapia unicamente baseada em

mudança cognitiva não é cognitivo- comportamental.

Qualquer forma de terapia que não inclua a proposição do

modelo mediacional como componente importante do plano

de tratamento, não está incluída no escopo da TCC, e o termo

“cognitivo-comportamental” não pode ser aplicado. Em

resumo, uma característica definidora da TCC é o conceito de

que os sintomas e os comportamentos disfuncionais são

cognitivamente mediados e, logo, a melhora pode ser

produzida pela modificação do pensamento e de crenças

disfuncionais.

Além disso, as diversas TCCs compartilham uma série de pontos em

comum que não são centrais do ponto de vista teórico. Primeiro, em

contraste com a terapia psicanalítica de longo prazo, a maioria das

TCCs tem limite de tempo de tratamento, com muitos manuais de

tratamentos recomendando, como 12-16 sessões para depressão e

ansiedade não complicadas. Transtornos de personalidade e outros

transtornos crônicos levam mais tempo, talvez mais de 1-2 anos de

tratamento.

Segundo, quase todas as TCCs são aplicadas a problemas ou

transtornos específicos, uma característica que reflete sua herança

da terapia comportamental e explica em parte o limite de tempo de

tratamento. Ao invés de implicar uma limitação das TCCs, sua

natureza focada em problemas reflete um esforço contínuo para

documentar efeitos terapêuticos, estabelecer fronteiras terapêuticas

e identificar a terapia mais eficaz para um determinado problema.



Um terceiro ponto em comum, o pressuposto de controle do

paciente, enfatiza que o paciente é o agente ativo de seu

tratamento. O pressuposto de controle do paciente é possível

pelo tipo de problemas com os quais as TCCs clássicas

tipicamente lidam, que incluem transtornos e problemas

específicos, problemas de autocontrole e habilidades gerais de

solução de problemas.

Relacionado com o pressuposto de controle do paciente há um

quarto ponto em comum: muitas TCCs são explícita ou

implicitamente educativas por natureza, uma vez que o

modelo terapêutico pode ser ensinado e a lógica para a

intervenção é comunicada ao paciente, o que representa um

contraste de outras abordagens psicoterápicas.

O quinto ponto em comum deriva diretamente de seu processo

educativo, já que a maioria das TCCs estabelece o objetivo

implícito de que o paciente aprenderá sobre o processo

terapêutico ao longo da terapia.

Além de superar os problemas na terapia e, assim, aprender a

prevenir recorrências, os pacientes também aprendem habilidades

terapêuticas que eles próprios podem aplicar com abrangência a

uma gama de diferentes problemas em suas vidas. Na TCC, os

pacientes tornam-se seus próprios terapeutas.

Ao passo que TCCs em geral envolvem toda uma variedade de

abordagens, a TC conforme desenvolvida por Beck, com seu conjunto

próprio de princípios e metodologias e técnicas muito específicas, é

razoavelmente uniforme.
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Como consequência natural, Beck começou a questionar cada vez mais

o modelo de motivações inconscientes da psicanálise e o seu método

terapêutico, principalmente a ênfase da psicanálise em

conceitualizações motivacionais e afetivas como causa dos transtornos

emocionais, que ignoram em grande parte os fatores cognitivos, como

foi substanciado por seus achados sobre depressão. Estabelecendo as

bases para a teoria e terapia cognitivas, Beck passou a diferenciar a

abordagem cognitiva da psicanalítica, focando o tratamento em

problemas presentes, em oposição a desvelar traumas escondidos do

passado, e na análise de experiências psicológicas acessíveis, ao

invés de inconscientes. Entretanto, a experiência com a psicanálise foi

importante no desenvolvimento inicial das estratégias e conceitos

terapêuticos da TC.

O modelo cognitivo foi originalmente construído de acordo com

pesquisas conduzidas por Aaron Beck para explicar os processos

psicológicos na depressão, em uma tentativa de provar a teoria

freudiana de depressão como hostilidade retrofletida reprimida. Ao

invés de hostilidade e raiva, a pesquisa sobre os sonhos dos

pacientes deprimidos mostrou um “senso de derrota, fracasso e

perda”. Os temas de pacientes deprimidos ao dormirem eram

consistentes com seus temas em vigília; sonhos poderiam ser

simplesmente um reflexo dos pensamentos do indivíduo. Baseado

em pesquisa sistemática e observações clínicas, Beck propôs que

os sintomas de depressão poderiam ser explicados em termos

cognitivos como interpretações tendenciosas das situações,

atribuídas à ativação de representações negativas de si mesmo,

do mundo pessoal e do futuro (a tríade cognitiva).

Terapia Cognitiva



Sabendo que o objetivo principal da Terapia Cognitivo

Comportamental é mudar os sistemas de significados dos

pacientes para alterar suas emoções e comportamentos com

relação às situações, o primeiro passo da terapia é entender esses

sistemas.

Para isso, durante as sessões de TCC, o psicólogo vai identificando

sentimentos, pensamentos e comportamentos de determinadas

situações descritas pelo paciente. A partir disso, alguns padrões

vão sendo identificados. São esses padrões que determinam

crenças e percepções para cada experiência vivida.

Diante dos padrões mal adaptativos ou disfuncionais de

pensamentos, cabe ao terapeuta auxiliar o paciente a encontrar

novas possibilidades de pensamentos alternativos e mais

funcionais que possibilitem uma boa adaptação à sua realidade

social. Isso é feito a partir da determinação de um foco e de metas

para que, com o tempo, o paciente adquira sua autonomia e possa

lidar com as questões por conta própria. Esta é a reestruturação

cognitiva e comportamental que dá nome à abordagem.

Os pontos determinantes de compreensão e atuação do TCC são:

• Ambiente ou situação onde ocorre o problema

• Pensamentos e sentimento envolvidos no problema

• Estado de humor e emoção resultantes

• Reação física

• Comportamento



Por exemplo: você já deve ter vivido alguma situação onde

precisou apresentar um assunto para um grupo de pessoas.

Antes da apresentação, os pensamentos automáticos costumam

gerar angústia e ansiedade, criando cenários mentais negativos

que nem aconteceram ainda. Esses cenários podem ser:

acreditar que ninguém irá gostar da apresentação, sentir que

ficará nervoso, suando, gaguejando, que falará algo de errado e

passará vergonha, por exemplo. São essas percepções que

acabam gerando comportamentos negativos e criando situações

desconfortáveis. Isso não significa que apenas adquirindo

pensamentos positivos as situações serão diferentes.

É preciso olhar para cada situação de forma mais aprofundada e

complexa, compreendendo os padrões de percepção e

comportamentos já enraizados em cada pessoa. A solução é

desconstruir esses pensamentos, gerando uma flexibilidade de

comportamento. Quando pensamento, emoção e comportamento

estão em equilíbrio, e é muito mais fácil agir de forma consciente

e sem prejuízos. Para isso, é preciso saber distinguir os

sentimentos da própria realidade, entendendo como um

influencia o outro e avaliando de forma crítica a veracidade de

nossos pensamentos automáticos. Com isso, é possível

desenvolver habilidades para perceber quando essas suposições

aparecem, interrompendo e modificando suas consequências.



Arte: Carl Gustav Jung (Psiquiatra e Psicoterapeuta Suíço)

“ O  p r i n c i p a l  o b j e t i v o  d a  t e ra p i a  
p s i c o l ó g i c a  n ã o  é  t ra n s p o r t a r  o  
p a c i e n t e  p a ra  u m  i m p o s s í v e l  
e s t a d o  d e  f e l i c i d a d e ,  m a s  s i m  
a j u d á - l o  a  a d q u i r i r  f i r m ez a  e  
p a c i ê n c i a  d i a n t e  d o  s o f r i m e n t o .  
A  v i d a  a c o n t e c e  n u m  e q u i l í b r i o
d e  a l e g r i a  e  d o r ” .

C a r l  G u s t a v  J u n g



Uma contribuição importante para os fundamentos da TC foi

dada pela formulação freudiana de estruturação hierárquica

da cognição em processo primário (isto é, fora da consciência e

baseada em fantasias e desejos) e processo secundário (isto é,

acessível à consciência e baseado nos princípios de realidade

objetiva), bem como o conceito de que os sintomas são baseados

em ideias patogênicas.

Desde seu treinamento em psicanálise e ao longo de sua carreira

profissional, Beck identificou-se com neo-analistas, como Alfred

Adler, Karen Horney, Otto Rank e Harry Sullivan, que

enfatizaram a importância de entender e lidar com as

experiências conscientes dos pacientes, bem como a necessidade

de tratar os significados que os pacientes atribuem a eventos que

acontecem em suas vidas. A teoria cognitiva, com seu foco nos

processos intrapsíquicos, e não no comportamento observável, é

mais um legado da teoria psicanalítica, embora os

procedimentos terapêuticos sejam mais semelhantes à

terapia comportamental.

Além disso, a estrutura teórica da TC foi construída sobre

contribuições de outras escolas, como a abordagem

fenomenológica- humanista à psicologia. Inspirada em parte por

filósofos como Kant, Heidegger e Husserl, ela adotou a ênfase na

experiência subjetiva consciente. Derivado dos filósofos estoicos

gregos surgiu o conceito de que os seres humanos são perturbados

pelos significados que atribuem aos fatos, e não pelos fatos por si.

Carl Rogers, com sua terapia centrada no cliente, inspirou o estilo

terapêutico de questionamento gentil e aceitação incondicional do

paciente. A teoria do apego de John Bowlby foi uma fonte altamente

valiosa para o desenvolvimento da conceitualização cognitiva.

As influências das ciências cognitivas e da psicologia cognitiva

também foram responsáveis pelas bases da TC. Os trabalhos de

George Kelly, um psicólogo cognitivo, tiveram importante impacto,

principalmente sua teoria do constructo pessoal que, junto com a

ideia de esquemas de Piaget, evoluiu para a definição semelhante de

Beck de esquemas.



A teoria cognitiva de emoções de Richard Lazarus, a

abordagem de solução de problemas de Goldfried &

D’Zurilla, os modelos de autorregulação de Albert

Bandura e Donald Meichenbaum, além de escritores

com foco na cognição, como Arnold Lazarus, também

influenciaram a teoria e prática cognitiva. A ênfase da TC

em uma abordagem de solução de problemas

conscientes também foi adotada pela terapia racional

emotiva comportamental.

A abordagem científica adotada pela terapia comportamental

contribuiu com diversos procedimentos e estratégias terapêuticos,

como a estrutura da sessão, a maior atividade do terapeuta, o

estabelecimento de objetivos do tratamento para toda a terapia e de

uma pauta para cada sessão, a formulação e teste de hipóteses, a

obtenção de feedback, o uso de técnicas de solução de problemas e

treinamento de habilidades sociais, a prescrição de tarefas de casa e

experimentos entre as sessões, e a medição de variáveis

mediacionais e desfechos. Entretanto, de um ponto de vista

filosófico, a TC pode ser considerada muito mais humanista,

exploratória, uma vez que trabalha com construtos como a mente, e

lida com sentimentos e pensamentos, ao passo que muitos

considerariam a terapia comportamental mecanicista demais.
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A maioria das pessoas não está imediatamente consciente da

presença de pensamentos automáticos, a não ser que estejam

treinadas para monitorá-los e identificá-los. De acordo com Beck,

"é tão possível perceber um pensamento, focar nele e avaliá-

lo, como é possível identificar e refletir sobre uma sensação

como a dor”.

Nas raízes dessas interpretações automáticas distorcidas estão

pensamentos disfuncionais mais profundos, chamados de

esquemas (também denominados crenças nucleares, usados

com o mesmo significado por muitos autores).

Mais uma vez, de acordo com a abordagem de processamento de

informações, o princípio fundamental da TC é que a maneira como os

indivíduos percebem e processam a realidade influenciará a maneira como

eles se sentem e se comportam. Desta forma, o objetivo terapêutico da TC,

desde seus primórdios, tem sido reestruturar e corrigir esses pensamentos

distorcidos e, colaborativamente, desenvolver soluções pragmáticas para

produzir mudança e melhorar transtornos emocionais. A TC postula que há

pensamentos nas fronteiras da consciência que ocorrem espontânea e

rapidamente e são uma interpretação imediata de qualquer situação. São

chamados de pensamentos automáticos e são distintos do fluxo normal

de pensamentos observado no raciocínio reflexivo ou na livre associação.

São geralmente aceitos como plausíveis, e sua acurácia é aceita como

verdadeira.

Princípios da TC



Conforme definido por Clark, Beck & Alford, esquemas são

“estruturas cognitivas internas relativamente duradouras de

armazenamento de características genéricas ou prototípicas

de estímulos, ideias ou experiências que são utilizadas para

organizar novas informações de maneira significativa,

determinando como os fenômenos são percebidos e

conceitualizados”. Uma vez que uma determinada crença

básica se forma, ela pode influenciar a formação subsequente

de novas crenças relacionadas e, se persistirem, são

incorporadas na estrutura cognitiva duradoura ou esquema.

Crenças nucleares embutidas nessas estruturas cognitivas

modelam o estilo de pensamento de um indivíduo e

promovem erros cognitivos encontrados na psicopatologia.

Os esquemas são adquiridos precocemente no

desenvolvimento, agindo como “filtros” pelos quais as

informações e experiências atuais são processadas. Essas

crenças são moldadas por experiências pessoais e derivam da

identificação com outras pessoas significativas e da percepção

das atitudes das outras pessoas em relação ao indivíduo. O

ambiente da criança facilita a emergência de tipos particulares

de esquemas ou tende a inibi-los. Os esquemas de indivíduos

bem ajustados permitem avaliações realistas, ao passo que os

de indivíduos mal ajustados levam a distorções da realidade,

que, por sua vez, geram um transtorno psicológico.



Os esquemas têm uma variedade de propriedades, como

permeabilidade, flexibilidade, amplitude, densidade e também

um nível de carga emocional, que pode determinar as

dificuldades ou facilidades encontradas no processo de

tratamento. Mesmo que latente ou inativo em determinados

momentos, os esquemas, como, por exemplo, “é impossível

eu ser amado”, são ativados por certas situações análogas

àquelas experiências precoces que engendraram o

desenvolvimento do esquema. Em associação com essas

crenças nucleares disfuncionais estão as crenças condicionais

subjacentes que levam a pressupostos como “se eu não tiver

uma mulher que me ame, não sou nada” e regras como

“um homem não pode viver sem uma mulher”.

A ativação desses esquemas interfere na capacidade da avaliação

objetiva de eventos, e o raciocínio torna-se prejudicado. Distorções

cognitivas sistemáticas (por exemplo, catastrofização, raciocínio

emocional e abstração seletiva) ocorrem à medida que esquemas

disfuncionais são ativados. Como estratégias de enfrentamento para

tentar evitar o contato com suas crenças nucleares e subjacentes, os

pacientes podem empregar estratégias compensatórias. Embora

essas manobras cognitivas e comportamentais aliviem seu

sofrimento emocional momentaneamente, em longo prazo as

estratégias compensatórias podem reforçar e piorar crenças

disfuncionais.



Exemplos de Distorções Cognitivas

1. Catastrofização – Pensar que o pior de uma situação irá acontecer, sem levar em consideração a possibilidade de outros desfechos. Acreditar 

que o que aconteceu ou irá acontecer será terrível e insuportável. Exemplos: “Perder o emprego será o fim da minha carreira”. “Eu não vou 

suportar a separação da minha mulher”.

2. Raciocínio emocional (emocionalização) – Presumir que sentimentos são fatos. Pensar que algo é verdadeiro porque tem uma emoção (na 

verdade, um pensamento) muito forte a respeito. Deixar que os sentimentos guiarem a interpretação da realidade. Presumir que as reações 

emocionais necessariamente refletem a situação verdadeira. Exemplos: “Eu sinto que minha mulher não gosta de mim”. “Eu sinto que meus 

amigos riem de mim pelas costas”. 

3. Polarização (pensamento tudo ou nada, dicotômico) – Ver a situação em duas categorias apenas, mutualmente exclusivas, ao invés de um 

continuum, isto é, uma série de acontecimentos sequenciais e ininterruptos, fazendo com que haja uma continuidade entre o ponto inicial e o 

final. Exemplos: “Deu tudo errado nessa festa”. “Devo sempre tirar a nota máxima, ou serei um fracasso”. “Tem que estar perfeito, ou não valerá 

a pena”. “Tudo isso foi uma perda total”

4. Abstração seletiva (visão em túnel, filtro mental, filtro negativo) – Um aspecto de uma situação complexa é o foco da atenção, enquanto 

outros aspectos relevantes da situação são ignorados. Exemplos: “Veja todas as pessoas que não gostam de mim”. “A avaliação do meu chefe foi 

ruim” (focando apenas em um comentário negativo do chefe e negligenciando todos os outros comentários positivos que teve na reunião).



Exemplos de Distorções Cognitivas

5. Leitura Mental – Presumir, sem evidências, que sabe o que os outros estão pensando, desconsiderando outras hipóteses possíveis. 

Exemplos: “Ela não está gostando da minha conversa”. “Ele não gostou do meu projeto”. 

6. Rotulação – Colocar um rótulo global, rígido em si mesmo, numa pessoa, ou situação, ao invés de rotular a situação ou comportamento 

específico. Exemplos: “Sou incompetente”. “Ele é uma pessoa má”. “Ela é burra”.

7. Minimização e maximização – Características e experiências positivas em si mesmo, no outro, ou nas situações que são minimizadas 

enquanto o negativo é maximizado. Exemplos: “Eu tenho um ótimo emprego, mas todo mundo tem”. “Obter notas boas não quer dizer que sou 

inteligente, os outros obtêm notas melhores que eu”.

8. Imperativos (deveria e tenho que) – Interpretar eventos em termos de como as coisas deveriam ser, ao invés de simplesmente focar em 

como as coisas são. Afirmações absolutistas na tentativa de prover motivação ou modificar um comportamento. Demandas feitas a si mesmo, 

aos outros e ao mundo para evitar as consequências do não cumprimento dessas demandas. Exemplos: Eu tenho que ter controle sobre todas 

as coisas”. “Eu devo ser perfeito em tudo que faço”. “Eu não deveria ficar incomodado com minha esposa”. 



Há uma relação recíproca entre afeto e cognição, uma vez

que o aumento da distorção cognitiva e emocional pode

resultar de um reforçando o outro. Uma hipótese essencial do

modelo cognitivo tem sido a noção de que certas crenças

constituem uma vulnerabilidade a distúrbios emocionais

(modelo diátese-estresse). Por exemplo, se um indivíduo

apresenta uma vulnerabilidade cognitiva a temas de perda e

fracasso, as consequências emocionais e comportamentais

incluirão tristeza, um senso de desesperança e isolamento

social, conforme encontrado na depressão. Se outros

indivíduos apresentam crenças relacionados com perigo, a

ansiedade prevalece e predispõe ao estreitamento da atenção

à percepção de ameaça, a realizar interpretações catastróficas

de estímulos ambíguos ou mesmo neutros e se envolver em

“comportamentos de segurança” disfuncionais; eles serão

impelidos a buscar escapismos ou evitar o risco mal percebido

de rejeição, vergonha ou morte.

Os vieses orientados ao perigo – que ocorrem automaticamente e não

estão necessariamente sob controle consciente – são encontrados em

todas as fases do processamento de informações (percepção,

interpretação e lembrança) e em todos os transtornos de ansiedade.

Em pacientes com vulnerabilidade a temas de humilhação, injustiça ou

algo relacionado, a raiva será o tom, e uma reação comportamental

retaliatória poderia ser justificada como autodefesa. Cada transtorno

de personalidade também é caracterizado por um conjunto específico

pessoal de conteúdos cognitivos disfuncionais, tais como deficiência,

abandono, dependência ou necessidade de tratamento especial, que

constituem a vulnerabilidade cognitiva do indivíduo. Quando ativados

por eventos externos, drogas ou fatores endócrinos, esses esquemas

tendem a causar um viés no processamento de informações e

produzem o conteúdo cognitivo típico de um determinado transtorno,

com sua própria constelação cognitiva e conjunto idiossincrático de

crenças. A seguir, veremos um breve resumo de perfis cognitivos em

psicopatologia.



Perfil cognitivo de alguns transtornos psiquiátricos

Depressão – Visão negativo de si, dos outros e do futuro.

Hipomania ou episódios maníacos – visão inflada de si, dos outros e do futuro.

Comportamento suicida – Desesperança e conceito autodesqualificador.

Ansiedade generalizada – Medo de perigos físicos e psicológicos.

Fobia – Medo de perigos em situações específicas, evitáveis.

Pânico – Medo de um perigo físico ou mental iminente.

Estado de paranoide – Visão dos outros como manipulativos e mal-intencionados.

Transtorno conversivo – Ideia de anormalidade motora ou sensória.

Obsessivo-compulsivo – Pensamentos continuados sobre segurança; atos repetitivos para precaver-se de ameaças.

Anorexia ou bulimia – Medo de ser gordo e não-atraente.

Hipocondria – Preocupação com doença insidiosa.
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A TC não é um conjunto de técnicas aplicadas mecanicamente como poderíamos pensar à primeira vista. A

competência do terapeuta numa ampla variedade de habilidades terapêuticas é necessária para garantir a eficácia

dos procedimentos da TC. Conforme Beck ressalta, em primeiro lugar e antes de tudo, para realizar o

empreendimento terapêutico é importante estabelecer uma boa relação de trabalho com o paciente, um

procedimento terapêutico chamado de empirismo colaborativo.

Paciente e terapeuta trabalham como uma equipe para avaliar as crenças do paciente, testando-as para verificar se

estão corretas ou não, e modificando-as de acordo com a realidade. Em segundo lugar, o terapeuta usa o

questionamento socrático (isto é, uma técnica de investigação filosófica feita em diálogo, , que consiste em o

professor conduzir o aluno a um processo de reflexão e descoberta dos próprios valores) como um meio de guiar o

paciente em um questionamento consciente, que permitirá que este tenha um insight sobre seu pensamento

distorcido, um procedimento chamado descoberta guiada.

Procedimentos e Técnicas



Ao longo de todo tratamento, utiliza-se a abordagem colaborativa e psicoeducativa, com experiências específicas de aprendizagem

desenhadas com o intuito de ensinar os pacientes a:

1) monitorar e identificar pensamentos automáticos;

2) reconhecer as relações entre cognição, afeto e comportamento;

3) testar a validade de pensamentos automáticos e crenças nucleares;

4) corrigir conceitualizações tendenciosas, substituindo pensamentos distorcidos por cognições mais realistas; e

5) identificar e alterar crenças, pressupostos ou esquemas subjacentes a padrões disfuncionais de pensamento.



Em contraste com as terapias psicanalíticas, as sessões de TC têm

uma estrutura na qual o terapeuta cognitivo desempenha um

papel ativo para auxiliar o paciente a identificar e focar em áreas

importantes, propondo e ensaiando técnicas cognitivas e

comportamentais específicas, e planejando colaborativamente

tarefas entre as sessões. Um plano de tratamento para toda a

terapia e a pauta para cada sessão são discutidos com o paciente.

O feedback dos pensamentos do paciente sobre a sessão em

andamento e o tratamento como um todo é rotineiramente

solicitado para criar a oportunidade de tratar e manejar quaisquer

concepções equivocadas e mal entendimentos que possam surgir

durante a terapia.

O terapeuta cognitivo precisa ser um bom estrategista para planejar

procedimentos terapêuticos que tenham mais chance de produzir

mudanças específicas para aquele determinado paciente. A TC

incentiva seus pacientes a adotar a abordagem empírica de solução de

problemas dos cientistas, e o terapeuta serve como um modelo para

seus pacientes ao incentivar a autoeficácia, o entusiasmo e a esperança

com relação ao trabalho desafiador de alterar cognições mal

adaptativas. Embora a transferência, conforme o conceito psicanalítico,

não seja incentivada, sua manifestação pode ser uma ferramenta

valiosa para demonstrar as distorções interpessoais do paciente. Da

mesma forma, qualquer manifestação de resistência ao tratamento é

lidada e tratada como crenças subjacentes disfuncionais.



Arte: Albert Einstein (Físico Teórico Alemão)

“A  f e l i c i d a d e n ã o  
s e  re s u m e  n a  
a u s ê n c i a  d e  
p ro b l e m a s ,  m a s  
s i m  n a  s u a  
c a p a c i d a d e  d e  
l i d a r  c o m  e l e s ” .

A l b e r t  E i n s t e i n



A conceitualização de caso contém uma avaliação histórica e

prospectiva de padrões e estilos de pensamento. Procurando e

agrupando denominadores cognitivos comuns em diversas situações

de vida e a avaliação delas pelo paciente, pode-se identificar um

padrão cognitivo. Ele incluirá um entendimento do conjunto

idiossincrático de crenças disfuncionais, vulnerabilidades específicas

individuais e estratégias comportamentais que os pacientes usam

para lidar com suas crenças nucleares. A seguir, veremos a estrutura

de um Diagrama de Conceitualização Cognitiva.

C o n c e i t u a l i z a ç ã o  d e  c a s o

Desde o início do tratamento, o terapeuta desenvolve (idealmente de

forma colaborativa, como sempre) uma conceitualização cognitiva

do paciente. A conceitualização de caso é um trabalho permanente

no decorrer de um tratamento: à medida que novos dados clínicos

importantes são trazidos para a terapia, a conceitualização cognitiva

será alterada e atualizada conforme necessário enquanto o

tratamento evolui. Para preparar um plano de tratamento, uma

conceitualização de caso individual é extremamente necessária, uma

vez que guia as intervenções terapêuticas.



Dados relevantes de Infância
Que experiências contribuíram para o desenvolvimento e manutenção da crença central?

Crença Central - Qual é a crença mais central dela?

Suposições Condicionais/Crenças/Regras
Que suposição positiva a ajudou a lidar com a crença central? E qual a contraparte negativa?

Situação - Qual foi a situação problema?

Pensamento automático – O que passou por sua cabeça?

Significado do P. A. – O que o pensamento automático significou para ela?

Emoção – Que emoção esteve associada ao P. A?

Comportamento – O que o paciente fez então?

Diagrama de 
Conceitualização 
Cognitiva



Uma série de técnicas cognitivas é usada em TC, como identificação,

questionamento e correção de pensamentos automáticos, re-

atribuição e reestruturação cognitiva, ensaio cognitivo e outros

procedimentos terapêuticos de imagens mentais. Entre as técnicas

comportamentais estão, por exemplo, agendamento de atividades,

avaliações de prazer e habilidade, prescrições comportamentais de

tarefas graduais, experimentos de teste da realidade, role-plays,

treinamento de habilidades sociais e técnicas de solução de

problemas.

O tratamento inicial é focado no aumento da consciência por parte

do paciente de seus pensamentos automáticos, e um trabalho

posterior terá como foco as crenças nucleares e subjacentes. O

tratamento pode começar identificando e questionando

pensamentos automáticos, o que pode ser realizado de maneiras

diferentes.

Té c n i c a s  c o g n i t i v a s  e  c o m p o r t a m e n t a i s

A separação de intervenções de TC em técnicas cognitivas e

comportamentais é apenas para propósitos didáticos, já que

muitas técnicas afetam tanto os processos de pensamento

quando os padrões de comportamento do paciente. E mudança

cognitiva gera mudança de comportamento, e vice-versa. Uma

série de técnicas diferentes pode ser usada, dependendo do perfil

cognitivo do transtorno, fase da terapia e conceitualização

cognitiva específica de um determinado caso. Técnicas

comportamentais poderiam ser mais usadas em casos de

depressão grave nos quais há uma necessidade de promover a

ativação comportamental do paciente. Ao contrário, quando o

paciente não necessita primariamente de ativação

comportamental, procedimentos mais puramente orientados à

cognição podem ser aplicados. Para pacientes com transtornos de

ansiedade, um entendimento dos princípios fundamentais do

modelo cognitivo será provavelmente necessário antes da

introdução de qualquer experimento comportamental.



Algumas técnicas do TCC

Entre as técnicas para mudanças de comportamento dentro da Terapia Cognitivo Comportamental estão:

• Reversão de hábitos para aumentar a percepção do paciente sobre cada episódio que traz desconforto. Gerar a capacidade de interromper isso

com uma resposta mais adequada.

• Aumentar a consciência para identificar os fatores desencadeantes e as sequências de acontecimentos associados com determinado sintoma

ou comportamento.

• Monitoramento e registro de cada ocorrência. Anota-se informações como dia e hora, localização, pensamentos, sentimentos e emoções que

podem ser úteis ao tratamento.

• Utilização de uma resposta adequada para controlar a reação.

• Controle de stress, ensinando maneiras eficientes de respiração, relaxamento muscular e técnicas cognitivas para ajudar o controle da

angústia.

• Prevenção de recaídas, ensinando o paciente a lidar com os fatores que desencadeiam situações negativas.



A maioria das pessoas não tem consciência de que pensamentos

automáticos negativos precedem sentimentos desagradáveis e

inibições comportamentais, e que as emoções são consistentes com

o conteúdo dos pensamentos automáticos. Para aumentar a

consciência desses pensamentos, os pacientes podem aprender a

rastreá-los e, com treinamento sistemático, localizar exatamente que

tipo de pensamentos ocorreram imediatamente antes de uma

emoção, um comportamento e uma reação fisiológica como

consequência desse pensamento (sequência ABC de Ellis). O Registro

de Pensamento Disfuncional (RPD) (que veremos na tabela a seguir)

pode ser usado para auxiliar a rastrear os pensamentos que foram

ativados pela situação estimuladora e que geraram a emoção e o

comportamento subsequentes. Um exercício de RPD pode capacitar

os pacientes a descobrir, esclarecer e alterar os significados que

atribuíram a eventos perturbadores e compor uma resposta

alternativa ou racional.

O terapeuta pode orientar os pacientes a avaliar seus

pensamentos automáticos, principalmente quando há uma

excitação emocional percebida durante a sessão, simplesmente

perguntando: “O que está se passando na sua mente?”, ou

qualquer variação desta pergunta. Distorções cognitivas podem

ser descobertas perguntando, por exemplo, “Quais são as

evidências da sua conclusão?”, “A sua conclusão segue

logicamente as observações que você fez?”, “Existem

explicações alternativas que podem ser mais precisas para

explicar este episódio em especial?”. Quando solicitados a

refletir sobre explicações alternativas, os pacientes podem

perceber que suas explicações iniciais das situações evoluíram

através de inferências inválidas, o que os leva ao passo seguinte

de fazer interpretações diferentes, dando, assim, novas

atribuições e significados às situações.



Registro de Pensamentos Disfuncionais (RPD)

Instruções: Quando você notar seu humor ficando pior, pergunte-se: “O que está passando no meu pensamento?”, e anote logo que possível o pensamento (ou 

imagem mental) na coluna Pensamento Automático. Identifique, então, qual a emoção, sentimento ou estado de humor que você sentiu quando teve esse 

pensamento. A seguir, verifique quão realistas ou verdadeiros são estes pensamentos, e construa uma resposta mais racional, com pensamentos alternativos mais 

adequados para a situação. Avalie quanto mudou seu pensamento e sua emoção original.

Situação Pensamento Automático Emoção Resposta Adaptativa Resultado

Especifique a situação, o que 

aconteceu, onde você estava, o 

que estava fazendo e quem 

estava envolvido.

Que pensamentos e/ou imagens

passaram por sua cabeça 

naquela situação? Sublinhe o 

pensamento mais importante ou 

aquele que mais lhe incomodou.

Que sentimentos ou emoções 

(tristeza, raiva, ansiedade, etc.) 

você sentiu naquela situação? Se 

possível, avalie a intensidade de 

cada emoção (de 0 a 100%)

Responda: “Quais são as 

evidências de que o P. A é 

verdadeiro? Quais as evidências 

de que não é verdadeiro? Há 

explicações alternativas ou 

formas alternativas de enxergar a 

situação? Quais as implicações se 

forem verdadeiros? O que é 

possível fazer a respeito?

Avalie quanto você acredita agora 

em seus P. A (de 0 a 100%) e na 

intensidade de suas emoções 

(também de 0 a 100%)



O ensaio cognitivo é uma técnica de imagística desenvolvida para

auxiliar os pacientes a experimentarem as situações temidas

imaginando que elas estão ocorrendo naquele exato momento. No

consultório ou como tarefa entre as sessões, os pacientes são

solicitados a “vivenciar” a situação temida na imaginação e construir

as melhores estratégias de enfrentamento para superá-la com

sucesso. Da mesma forma, através de imagens mentais, os pacientes

podem ensaiar a solução do problemas e o treinamento da

assertividade conforme necessário para superar situações

problemáticas. Técnicas comportamentais são integradas num

programa de tratamento de TC de muitas maneiras distintas.

Quando pacientes com depressão crônica ou grave têm seu nível de

atividade reduzido e estão relutantes em se comprometer com

qualquer meta porque têm baixas expectativas sobre quaisquer

realizações, deve-se realizar procedimentos de ativação

comportamental.

Às vezes, a mera tarefa de identificar erros cognitivos (tabela de

exemplos de distorções cognitivas), independente ou em

combinação com o preenchimento de um RPD, pode ser um bom

exercício para desenvolver no consultório ou como tarefa de casa.

Para que as mudanças estruturais ocorram, é preciso ir muito

além da mudança de erros cognitivos associados a uma síndrome

específica. Somente por meio de análise e correção das crenças

mais arraigadas, alterando a organização dessas crenças, a

reestruturação cognitiva pode ser realizada. O tratamento precisa

ter como foco as crenças nucleares do paciente, como “É

impossível eu ser amado”, e crenças subjacentes, como “Se eu não

tiver uma mulher, então sou um fracasso”, que são reavaliadas da

mesma forma que os pensamentos automáticos, o que significa

procurar por evidências que as sustente e corrigi-las com o teste

de realidade.



Por exemplo, terapeuta e paciente podem especificar experimentos colaborativamente para ver se as expectativas negativas do paciente

são válidas ou se se originam de inferências erradas sobre si próprio, outras pessoas e o futuro. Por exemplo, uma mulher deprimida

pode acreditar que não consegue mais preparar uma sobremesa para o domingo da qual seus netos tanto gostam; na verdade, ela até

mesmo acredita que é incapaz de ficar fora da cama tempo suficiente para fazer qualquer coisa, quanto mais preparar uma sobremesa.

Para reunir evidências sobre sua expectativa de ter habilidade na preparação da sobremesa e sua expectativa de ser capaz de sentir

prazer em suas habilidades culinárias, ela é estimulada a classificar de 0 a 10 suas expectativas de habilidade e prazer antes de realizar a

tarefa domingo pela manhã e compará-las com o que de fato pensou e sentiu depois de ter terminado a tarefa combinada.

Ela provavelmente receberá, como de costume, muitos elogios positivos, que a ajudarão a corrigir suas classificações equivocadas de

habilidade e prazer. Pacientes deprimidos muitas vezes apresentam expectativas disfuncionais sobre suas capacidades, e ficam

surpresos com um resultado muito melhor do que esperavam. Conforme o paciente as testa, o resultado traz uma nova perspectiva.



Um paciente que teme situações sociais e apresente baixo

desempenho social se beneficiará de role-plays com o terapeuta da

situação temida para construir habilidades sociais inibidas e superar

o problema. O terapeuta age como um modelo, para que os

pacientes possam aprender a ter um desempenho social. Após

suficiente role-play no consultório, os pacientes são estimulados a

desempenhar em situações da vida real o que eles construíram no

consultório.

A TC foi desenvolvida para aplicação em formato individual, em

grupo, para casais e famílias, adultos, adolescentes e crianças, em

diferentes contextos clínicos. As indicações de TC são determinadas

pelas variáveis do paciente e do terapeuta, mais do que pela

natureza do transtorno.

Uma vez que muitos pacientes precisam progredir em pequenos

passos, uma série de prescrições comportamentais de tarefas

graduais são feitas sob medida para cada um dos pacientes para

progressivamente promover experiências bem-sucedidas sem

sobrecarregá-los com tarefas maiores do que suas atuais

capacidades de enfrentamento.

Grande parte da TC é devotada a técnicas de solução de

problemas; os pacientes aprenderão a seguir os passos

necessários, como definir o problema, gerar maneiras alternativas

de resolvê-lo e implementar soluções alternativas. O treinamento

de habilidades sociais também pode ser uma ferramenta

necessária como parte do plano de tratamento.



Arte: Sigmund Schlomo Freud (Médico Neurologista Austríaco, criador da Psicanálise)

“Nós poderíamos 
ser  muito 
melhores se não 
quiséssemos ser  
tão bons ” .

F r e u d



C a p í t u l o  8 Os achados de Judith Butler revelam que tamanhos de efeito

grandes (média global = 0,90) foram encontrados para depressão

unipolar em adultos, depressão unipolar em adolescentes,

transtorno de ansiedade generalizado (TAS), síndrome do pânico

com ou sem agorafobia, transtorno de estresse pós-traumático

(TEPT) e transtornos de depressão e ansiedade em crianças. A

média global ponderada do tamanho de efeito para esses

transtornos, quando comparada a controles sem tratamento, lista

de espera ou placebo é de 0,95 (DP = 0,08). A TCC associa-se com

grandes melhoras nos sintomas para bulimia nervosa, e os

tamanhos de efeito associados (M = 1,27, DP = 0,11) são

significativamente maiores do que os que foram encontrados para

farmacoterapia. Quando a TC foi comparada com controles, foram

obtidos tamanhos de efeito moderados (M = 0,62, DP = 0,11) nos

tratamentos de relação conjugal conflituosa, raiva, transtornos

somáticos na infância e diversas dores crônicas (isto é,

comportamento de expressão da dor, nível de atividade,

funcionamento do papel social e enfrentamento e avaliação

cognitiva).

Qual a eficácia da TCC, para quais transtornos, comparada com o que, e

por quanto tempo? Uma busca na literatura, de 1967 a 2003, resultou no

total de 16 metanálises com metodologia rigorosa incluindo mais de

9.000 sujeitos em 330 estudos. O enfoque da revisão foi nos tamanhos

de efeito que contrastavam resultados da TCC com os resultados de

grupos-controle para cada transtorno, fornecendo um panorama da

eficácia da TC/ TCC. Como as revisões de literatura geralmente

combinam estudos classificados de TCC e TC sob o mesmo escopo de

TCC, os achados dessas revisões foram agrupados e, sempre que

possível, estudos mais evidentes de TC foram identificados. Entre as

limitações da metanálise estão a pressuposição de uniformidade entre

os estudos das amostras, do conteúdo da terapia e dos terapeutas.

Pesquisas em TC/TCC



Os achados de outras metanálises também indicam que os

protocolos de TC/TCC são mais efetivos do término de sintomas de

pânico e ansiedade do que os tratamentos farmacológicos. A eficácia

de TC específica para a síndrome do pânico vem sendo demonstrada

por diversos estudos. Duas metanálises de TC e TCC demonstraram a

eficácia dessas abordagens para fobia social e verificaram que uma

abordagem “pura” de TC era mais eficiente do que fluoxetina. A TC

padrão para TAS mostrou ter uma clara vantagem sobre a terapia

comportamental no seguimento.6

A manutenção dos efeitos da TC em muitas doenças por períodos

substanciais além da cessação do tratamento foi demonstrada pelas

metanálises revisadas. Há evidências significativas para efetividade a

longo prazo para depressão, ansiedade generalizada, pânico, fobia

social, TOC, agressão sexual, esquizofrenia e transtornos

internalizantes na infância. Nos casos de depressão e pânico, há

evidências robustas e convergentes de metanálises de que a TC

produz uma persistência de efeitos muito superior em longo prazo,

com taxas de recorrência 50% menores que as de farmacoterapia.

Verificou-se que a TC é algo superior aos antidepressivos no

tratamento da depressão unipolar em adultos (ES = 0,38), e foi

igualmente efetiva como terapia comportamental no tratamento

da depressão em adultos (ES = 0,05), bem como no transtorno

obsessivo-compulsivo (TOC) (ES = 0,19). A eficácia da TC para

agressores sexuais é relativamente baixa (ES = 0,35); no entanto,

em combinação com tratamentos hormonais, é o tratamento mais

efetivo para reduzir a recorrência nesta população. Finalmente, a

revisão verificou que a TC era superior à terapia de apoio/não-

diretiva em duas comparações para depressão em adolescentes

(ES = 0,84) e duas comparações para TAS (ES = 0,71).

A TCC também mostrou resultados promissores como adjuvante

da farmacoterapia no tratamento da esquizofrenia: o tamanho de

efeito médio não-controlado de 1,23 para TCC se compara

favoravelmente com um tamanho de efeito de 0,17 para pacientes

esquizofrênicos recebendo apenas cuidados de rotina. A TC/TCC

também pode desempenhar um papel terapêutico na prevenção

de recaídas de esquizofrenia, conforme relatado em um estudo

controlado randomizado de TC com grupo de alto risco.



Ensaios controlados randomizados também fornecerem forte amparo

empírico para a eficácia de intervenções cognitivas, muitas vezes

como um adjunto à terapia, no tratamento de uma ampla variedade

de condições médicas, incluindo doença coronariana, hipertensão,

câncer, dores de cabeça, dor crônica, dor lombar crônica, síndrome da

fadiga crônica, artrite reumatoide, síndrome pré-menstrual e

síndrome do cólon irritável. Estudos de resultados adicionais

documentaram o papel benéfico da TC para pacientes com diversos

transtornos médicos na redução da depressão e na melhora da

qualidade de vida global.

Em anos recentes, pesquisas encontraram correlatos

neuropsicológicos de pensamentos e crenças disfuncionais na

depressão. Estudos de neuroimagem demonstraram os efeitos da TC

em alterações cerebrais funcionais e fisiológicas associados com TC

para depressão. É importante ressaltar o fato de que estudos desta

natureza podem expandir enormemente nosso entendimento da

relação mente-cérebro e de como as técnicas comportamentais e

cognitivas afetam a função cerebral. E as pesquisas continuam.

Outra metanálise incluiu 17 estudos com pacientes deprimidos e

verificou que a TC teve uma superioridade mínima em relação à

medicação antidepressiva (AD) com ES = 0,38.65 Um estudo recente

com indivíduos moderadamente deprimidos conduzido por DeRubeis

constatou que TC e AD tiveram eficácia equivalente, mas a TC

apresentou melhor desempenho em relação à prevenção de recaídas.

Pacientes com depressão grave tiveram bons resultados com TC e AD

em uma metanálise de quatro estudos. Além disso, verificou-se que a

TC é efetiva no tratamento da depressão atípica.

Para o transtorno bipolar, também se relatou a aplicação da TC como

tratamento adjuvante na prevenção de recaídas e sua boa relação

custo-efetividade. Em um ensaio controlado randomizado de TCC para

prevenção de recaídas no transtorno bipolar, encontraram que os

pacientes tratados com TCC tiveram resultados significativamente

melhores (por exemplo, episódios bipolares em menor número e mais

curtos, menor número de hospitalizações, menor variabilidade de

sintomas maníacos etc.) no seguimento de um ano.



C a p í t u l o  9

Não há dúvida de que a abordagem cognitiva de Beck representa uma mudança teórica no

entendimento e tratamento de transtornos emocionais. Mais de 40 anos após a publicação da teoria

cognitiva da depressão, a TC se tornou a abordagem psicoterápica independente mais importante e com

melhor validação científica. Com o movimento recente em direção à prática baseada em evidências, a TC

recebeu atenção destacada. Novas indicações da TC são desenvolvidas para uma ampla gama de

condições médicas e psicológicas, embora as bases teóricas do modelo cognitivo permaneçam

inalteradas. Conforme Beck ressaltou, “o progresso contínuo na pesquisa e prática evidenciado na

história das terapias cognitivo-comportamentais pode ser interpretado como uma indicação de

que o futuro do campo indubitavelmente presenciará avanços contínuos”.

Sucesso!

Considerações Finais



Agora você já pode solicitar o certificado em seu nome por apenas R$29,90.

O certificado é preenchido com o nome informado no pedido e enviado para o seu e-mail, também 

informado no pedido, em poucos minutos após aprovação. É simples, prático e rápido!

Esperamos que tenha gostado do curso. Até a próxima!

V o c ê  c o n c l u i u  o  c u r s o  o n l i n e  d e

Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC)


