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• Técnicas cognitivo-
comportamentais: 

1- registro de pensamentos; 
2- o questionamento socrático; e
3- os experimentos 
comportamentais.
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A clínica da TCC



FORMULAÇÃO DE CASOS
• O processo de coleta de dados a respeito de uma pessoa 

ATRAVÉS de uma série de entrevistas posteriormente 
COMPLEMENTADAS com instrumentos padronizados de 
avaliação e medida.

• Casos infantis: o terapeuta usa como referencial o mesmo 
modelo dos adultos, embora haja diferenças importantes na 
condução das entrevistas, como entrevistar necessariamente 
adultos significativos, e na escolha das técnicas diagnósticas, 
como o uso de material lúdico (observação).



O processo de formulação de caso cognitivo-comportamental é 
mais do que simples diagnóstico. É uma compreensão do 

funcionamento global do indivíduo, não somente no momento 
atual, mas ao longo de sua história de desenvolvimento. É um 

mapeamento de suas habilidades, sua forma específica de 
organizar sua história e seu jeito de se relacionar com as 

pessoas. Destacam-se, ainda, os pontos de conflito e dificuldade 
para o indivíduo a serem trabalhados na terapia e que serão 
posteriormente reavaliados, TANTO PELO RELATO VERBAL 

SUBJETIVO DO CLIENTE QUANTO PELAS MEDIDAS OBJETIVAS 
DOS INSTRUMENTOS DISPONÍVEIS.



Avaliação na TCC
• É a base para a definição das estratégias de tratamento;
• É um processo contínuo;
• A linha existente entre avaliação e intervenção é muito tênue: 

ao avaliar o terapeuta está também intervindo e, ao intervir, 
vai avaliar a resposta do indivíduo à intervenção realizada.

•  A avaliação é um processo complexo, contínuo e recursivo, 
sendo um dos seus principais objetivos o de identificar, com 
rigor, o problema do indivíduo.
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Uma avaliação CC pode ser definida pelos seguintes 
parâmetros

• Avaliação multidimensional dos 
comportamentos, emoções e cognições;

• Os comportamentos, emoções e cognições são 
uma amostra de um padrão comportamental 
mais vasto;

• Estabelecimento de relações funcionais entre o 
meio, os comportamentos, as cognições e as 
emoções (análise funcional);

• Estreita ligação entre a avaliação e o tratamento.
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Objetivos da avaliação na TCC
• IDENTIFICAR OS COMPORTAMENTOS que integram um “problema” e as variáveis que 

integram o seu aparecimento;

• ESTABELECER OS OBJETIVOS que se pretendem alcançar com a intervenção 
psicoterapêutica;

• OBTER INFORMAÇÃO relevante para a seleção das técnicas terapêuticas mais apropriadas 
para cada caso;

• Avaliar, de forma precisa, os resultados da intervenção, tanto à medida que estes vão 
surgindo, como no final do processo terapêutico;

• Estudar a relação existente entre fenómenos cobertos (internos) e a sua relação com 
PADRÕES DE COMPORTAMENTO e diferentes formas de expressão de emoções;

• Estudar o papel dos processo cobertos (internos) no desenvolvimento de distintas 
psicopatologias e os padrões de comportamento associados ao coping;

• Confirmar os efeitos dos tratamentos.
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ESQUEMAS E CRENÇAS CENTRAIS

• ESQUEMAS = Na TERAPIA COGNITIVA-COMPORTAMENTAL é um termo para 
descrever esquema mal-adaptado que se forma nos primeiros anos de vida.

• Os esquemas são complexas redes  de sentimento, pensamento, 
comportamento e fisiologia. Eles podem ser antigos, datando de estágios pré-
verbais. São vagos  e direcionam a percepção.

• Quando as diferentes dimensões dos esquemas se tornam operacionalizados 
e verbalizados eles podem representar  as crenças centrais  - por exemplo: Eu 
não posso confiar que os homens respeitarão meus sentimentos. 

• OS ESQUEMAS E AS CRENÇAS CENTRAIS PODEM SER IDENTIFICADOS 
ATRAVÉS DE QUESTIONÁRIOS.



MUDANÇAS NOS ESQUEMAS E CRENÇAS 
CENTRAIS

• Esquemas negativos tendem a ser sentimentos vagos sobre si mesmo e sobre o 
mundo. Os esquemas têm um forte sistema de manutenção e são difíceis de serem 
mudados.  É melhor pensar em enganá-los ao mesmo tempo que se constrói uma 
alternativa mais positiva.

• As crenças centrais tendem a funcionar como categorias “preto e branco” , como 
por exemplo:  Eu não valho nada. – Sem “se” ou “mas”! 

• O ponto fraco das crenças centrais (alvo terapêutico) é que elas são quase sempre 
“poucos naturais” ou “forçadas” . Assim, os esforços de mudança devem focar na 
abertura para novas informações. 



• É difícil conviver com as crenças centrais. É difícil “não prestar” 
o tempo todo!

• Consequentemente, pode-se desenvolver estratégias 
compensatórias para essas crenças. Exemplo: “Se eu fosse 
amado talvez eu não sinta que eu não presto”.

• Elas podem inclusive  mudar de forma, se tornando  “regras de 
vida” – “Se as pessoas me amarem, eu ficarei bem.”.

• Essas regras podem funcionar por um tempo, mas no caso do 
exemplo, tentar ser amado o tempo todo gera muita 
ansiedade. 



MÉTODOS DE MUDANÇA DE CRENÇAS CENTRAIS E 
ESQUEMAS

• Os esquemas são onipresentes, frequentemente se mostram 
na relação terapêutica e, por isso, também podem ser 
trabalhados nesse contexto.

• O trabalho com esquemas tendem a demandar mais tempo e, 
por isso, a relação terapêutica se torna uma chave para a 
mudança. Há também a necessidade de avançar com o 
trabalho terapêutica via técnicas específicas de mudança de 
esquemas. 



EXEMPLO DE COMO OS ESQUEMAS PODEM APARECER NA RELAÇÃO 
TERAPÊUTICA

• ESQUEMA DE DESCONFIANÇA: o cliente se pergunta até que 
ponto ele pode confiar em você  e até onde você pode tolerá-
lo. e define-se "testes de transferência" para testar a sua 
tolerância dele (chegando tarde, esquecendo de pagar, etc.)

• ESQUEMA DIREITO: Isso é muitas vezes sustentada por baixa 
auto-estima. Se o terapeuta aceita a 'parte boa', então o 
cliente vai suspeitar de seu julgamento, se ela aponta a "parte 
ruim", ela pode ser acusado de ser "apenas como a minha 
mãe".



COMO MODIFICAR AS CRENÇAS 
INTERMEDIÁRIAS?

• A técnica da flecha descendente consiste em identificar essas 
crenças e levá-las ao limite de sua credibilidade fazendo 
perguntas como:  “O que seria tão ruim se as pessoas não te 
amassem?”.  O objetivo é revelar as limitações dessas crenças e 
fazer com que o paciente pare de acreditar nelas.

• FLASHCARDS: Outra possibilidade seria identificar de onde vêm 
essas crenças, seus aspectos positivos e negativos, e oferecer 
uma alternativa a ela.



FLASHCARDS 

• EU ÀS VEZES ACREDITO QUE ... Eu apenas me sinto bem se muitas pessoas 
parecem me amar e aprovar meus atos.

• É COMPREENSÍVEL QUE EU PENSE ASSIM POR QUE… Quando eu era jovem 
meus pais pareciam favorecer meus irmãos em detrimento das minhas 
vontades/necessidades.

• ISSO FUNCIONA CONTRA MIM POR QUE … Eu tento tanto ser amado e receber 
aprovação das outras pessoas que eu faço coisas que não quero ou que não 
seriam boas para mim e isso irrita os outros.

• ESSA CRENÇA ESTÁ ERRADA POIS … Ninguém pode agradar a todos o tempo 
todo!

• O QUE É MELHOR PRA MIM DE AGORA EM DIANTE É … Concentrar nas minhas 
metas de vida e perceber que algumas pessoas irão gostar de mim e outras não.



MÉTODOS EFICIENTES PARA IDENTIFICAR 
PENSAMENTOS AUTOMÁTICOS

v Descoberta guiada;
v Identificação de pensamentos automáticos 

que ocorrem em uma sessão;
v Breves explicações/miniaulas;
v Leituras e outros recursos educacionais;
v Registros de pensamentos;
v Listas de verificação de pensamentos 

automáticos;



PROBLEMAS EM SE IDENTIFICAR OS 
PENSAMENTOS AUTOMÁTICOS

v O paciente não teve tempo suficiente para aprender a 
habilidade.

v O paciente tem problemas para identificar a emoção ou a 
evita.

v O paciente tem pensamentos na forma de imagens.
v O paciente está assustado com o conteúdo do pensamento.
v O paciente tem dificuldade em relacionar a experiência 

emocional com um evento externo.



MÉTODOS PARA MODIFICAR PENSAMENTOS 
AUTOMÁTICOS

v Questionamento socrático;
v Registro de modificação de pensamentos;
v Exame de evidências;
v Geração de alternativas racionais;
v Cartões de enfrentamento;
v Identificação de erros cognitivos.
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