
Curso de técnicas em Terapia 
Cognitivo-comportamental



O que são técnicas?



Por que as pessoas procuram terapia?

• Geralmente isso acontece quando seus sentimentos ou
comportamentos são um problema na sua vida.

Critérios para as pessoas procurarem terapia.

Desequilíbrio em padrões emocionais causando sofrimento.

Desequilíbrio em padrões comportamentais causando prejuízos.

Padrões comportamentais que causam desconforto em 
familiares e pessoas próximas.



Princípios

• A TCC é caracterizada pelo
papel do pensamento sobre
a causa e manutenção dos
transtornos psiquiátricos e
não por suas técnicas.

• O tratamento deve estar
baseado na conceituação
cognitiva.

Cognição

AçãoAfeto



Como nossos pensamentos são formados?
Experiências geram

emoções

As emoções 

levam a 

conclusões.

As conclusões se As conclusões se 
enrijecem a medida 

que temos outras 
experiências 
semelhantes

Desenvolvemos 
pensamentos como 

“cachorros são 
perigosos”, “eu serei 

mordido”.

Formas de 

aprender: 

Experiência

Observação

Comunicação

Pensamentos:

Eu serei 

mordido e vai 

doer.

Sente medo 

e corre.



Situação

Crença central

Crença Intermediária

P.A. Emoções

Comportamento

Reações 

Fisiológicas

Tristeza

Eu sou 
incompetente

Se eu não entendo algo perfeito, então sou burro.

Ler um livro Isso é difícil demais eu 
jamais entenderei isso.

Fecha o livro

Não consegue 
dormir.



A estrutura organizacional do pensamento

• CRIADOR:

• Aaron Beck, década de 
60;

• MÉTODO:

• Reestruturação cognitiva

• OBJETIVO:

• O pensamento realista

Crenças 
Nucleares

Crenças 
Subjacentes

Pensamentos 
Automáticos

• MODELO COGNITIVO:



Psicoeducação

• Ensino dos princípios e
conhecimentos psicológicos
relevantes para o paciente.

1. Falar sobre o diagnóstico,

2. Modelo cognitivo-
comportamental.

3. Informações relativas às
orientações para os
problemas do paciente,

4. Explicações de problemas
relacionados.



Distinção entre pensamentos e fatos

• Costumamos confundir pensamentos com fatos.

• Pensamentos são hipóteses, hipóteses, perspectiva e até mesmo 
adivinhações.

• Costumamos antecipar as consequências.

Fui reprovado na disciplina do professor Diego

Nunca serei um bom tccista.

Sou um completo incompetente.

Vou morrer de fome.

Melhor arrumar logo um emprego de frentista.



Avaliação do grau de emoção e do grau de 
crença do pensamento

Acredito muito Acredito pouco

0 50 100



Identificação de emoções e avaliação do grau 
de emoção

• Identificação de emoções: O paciente
monitora as emoções associadas aos
pensamentos.

• Avaliação do grau de emoção: O
paciente avalia de O a 10 quanto
“triste”.

10

0

Mais alegre

Mais triste



Estabelecimento da tarefa de casa

• É um componente essencial das
intervenções cognitivo-
comportamentais.

• Podem ser:
• Leitura de materiais educativos,

• Experimentos comportamentais,

• Prática de habilidades diversas.

• A tarefa de casa deve ser desenvolvida
em colaboração com o paciente.



Principais técnicas

• Os pensamentos automáticos são o primeiro tipo de pensamento
que o terapeuta aprende a identificar e a modificar.

• Pode acontecer antes, durante ou depois de um fato temido.
• Ele irá me chamar, que vergonha.

• A turma está pensando algo ruim de mim.

• Eles devem ter pensado que eu sou um idiota.



Técnicas para evocar e identificar PA’s

• Principal

• Perguntar diretamento “o que está passando 

pela cabeça?”.

• Variações na evocação do pensamento.

• Mudança ou intensificação do humor.

• Descrição de uma situação ocorrida fora da 
sessão.

• Foco nas emoções.

• Recriação mental da situação vivida pelo 
paciente.





Técnicas para evocar e identificar PA’s

• Variações na evocação do pensamento.
• Role-play.

• Sugestão de pensamento plausível pelo terapeuta.

• Sugestão de pensamento contrário pelo terapeuta.

• Sugestão de pensamento derivado da prática clínica.

• Obtenção do pensamento de uma pessoa próxima.

• Conversão de incerteza em possibilidade.

• Conversão de dúvidas em afirmações.



Descoberta guiada (questionamento 
socrático)

• Objetivo: trazer informações a consciência do paciente.

• Correlacionar pensamento, emoção e comportamento.

• Fazer perguntas como:
• Qual o significado disso?

• O que poderia acontecer então?

• O que isso quer dizer de você?

• O que isso quer dizer sobre as outras pessoas em relação a 
você?

O terapeuta guia os pensamentos permitindo a 

descoberta dos significados idiossincráticos que o 

paciente dá a situação.



RPD’s



Categorização das distorções cognitivas

• Dar nome as cognições
pode enfraquecê-las.

• Catastrofização, leitura
mental, etc.

• Jogo do desespero, Jogo da
antecipação, jogo da
adivinhação.


