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Introdução

A

Terapia Cognitivo-Comportamental, ou TCC, tem se popularizado como
um tratamento eficiente e de resultados duradouros para muitos tipos
de problemas psicológicos. Se o termo “psicológico” faz você querer sair
correndo e gritando da sala, tente considerar este termo como uma referência
aos problemas que afetam seu lado emocional mais do que o fazem com sua
sensação de bem-estar físico. Em algum momento da sua vida, alguma coisa
pode estar errada com o seu corpo. Então, por que as pessoas presumem que
suas mentes e emoções deveriam ser menos importantes do que um indesejável
soluço, alguma preocupação ou ainda alguma dificuldade mais séria?

Este livro fornece uma introdução fácil de compreender a teoria e a aplicação
das técnicas da TCC. Embora não tenhamos espaço para detalhar de forma mais
específica o uso da TCC para superar cada um dos problemas psicológicos,
tentaremos guiá-lo para a direção certa. Acreditamos que todos os princípios e
estratégias da TCC apresentadas neste livro podem melhorar a sua vida e ajudálo a permanecer saudável, sem falar que você pode já estar trabalhando com
um psicoterapeuta ou algum outro profissional da área de saúde mental.
Além do mais, se você pensa que seus problemas são mínimos, que tudo parece
estar no lugar certo mas você se sente um pouco deprimido, ou você vem tendo
sintomas psicológicos desconfortáveis, a TCC pode ajudá-lo. Pedimos para que
você mantenha sua mente aberta e que use o conteúdo deste livro para tornar
sua vida mais feliz e realizada.

Sobre Este Livro
Se você está embarcando em uma jornada de autoajuda e de aperfeiçoamento,
esperamos que este livro forneça uma introdução útil às técnicas da TCC e
que traga os resultados esperados. Dependendo do grau de angústia ou
sofrimento que suas dificuldades estão lhe causando, este livro talvez possa
ser ou não o tratamento suficiente para que você consiga se recuperar. O
livro poderá incentivá-lo a procurar ajuda profissional (no Capítulo 19 você
poderá encontrar mais informações sobre este assunto) para livrar-se dos seus
problemas emocionais. Este livro aborda os seguintes assuntos:
Os fundamentos do uso da TCC tendo-a como um método
psicoterapêutico testado e comprovado na superação de problemas
emocionais.
As formas que você pode usar para identificar seus problemas e
estabelecer metas específicas para começar a viver a vida que você deseja.
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As técnicas para identificar os erros na sua forma de pensar e adotar
pensamentos, atitudes, filosofias e crenças mais úteis.
Testes comportamentais e estratégias que você pode incorporar na sua
vida para melhorar seu funcionamento no dia a dia.
Informações que podem ajudar a entender, classificar e encaminhar
alguns problemas humanos bem comuns.Você acha que é a única
pessoa que sente e pensa como você. Este livro mostra que muitos dos
problemas que você pode estar vivenciando, como depressão, ansiedade,
raiva, obsessões, são um fato muito comum.Você não é o único.
Esperamos que toda a sua experiência seja, no mínimo, divertida ao longo do
processo. Então, comece a leitura, dê as boas-vindas aos novos conceitos, e tente
seguir algumas das ideias que são propostas aqui.

Convenções Usadas Neste Livro
O itálico introduz novos termos, destaca diferenças-chave de significado
entre palavras, e realça os aspectos mais importantes de uma frase ou
exemplo.
Usamos o termo “ele” em vários capítulos e “ela” em outros tantos
capítulos com a intenção de não fazer distinção entre os gêneros
masculino e feminino.
Os casos estudados ao longo do livro são baseados em clientes antigos e
não são representações diretas de nenhum cliente em particular.
É usado negrito para destacar os títulos do conteúdo apresentado.

Só de Passagem
Este livro foi escrito em uma ordem bem tradicional para ajudá-lo a progredir
dos fundamentos da TCC até as técnicas e ideias mais complexas. Entretanto,
você pode ler os capítulos na ordem que desejar ou simplesmente ler os
capítulos que apresentam assuntos sobre os quais você quer saber mais.
Para facilitar a sua leitura, identificamos alguns materiais que podem ser “pulados”:
Caixas de informação: Na maior parte dos capítulos, incluímos caixas
de informações ou ocasionalmente expandimos um tópico mostrado no
capítulo. Leia este material se ele parecer interessante, caso contrário, siga
adiante.
Nossas considerações: Provavelmente, serão enfadonhas para o leitor
não leigo.

Introdução

Penso Que...
Ao escrever este volume, fizemos as seguintes suposições sobre você,
querido leitor:
Você é humano.
Sendo humano, você provavelmente está em uma etapa da sua vida na
qual existe algum tipo de problema emocional que você gostaria de
superar.
Você ouviu sobre a TCC, ou está intrigado com a TCC, ou a TCC lhe foi
sugerida por um médico, amigo, ou profissional da área de saúde mental
como um possível tratamento para suas dificuldades específicas.
Mesmo que você não pense precisar da TCC agora, você quer saber mais
sobre os princípios apresentados neste livro.
Você acha que a sua vida está absolutamente bem agora, mas você quer
encontrar informações úteis e interessantes que podem melhorar sua
vida no futuro.

Como Este Livro Está Organizado
Este livro está dividido em cinco partes e 23 capítulos. O sumário lista os
subtítulos oferecendo mais informações sobre cada capítulo. Abaixo as
principais seções do livro:

Parte I: Introdução aos Fundamentos da TCC
Esta parte dá uma ideia sobre o que consiste a TCC e como suas técnicas
diferem de outras formas de psicoterapia.“Você pensa como sente” enfatiza
a TCC, e os capítulos nesta parte se baseiam nesta ideia. Explicamos os
erros comuns na forma de pensar, bem como os meios de combater estes
pensamentos distorcidos.Você descobrirá o modelo básico da TCC e como
você poderá fazer mudanças positivas, mesmo quando as circunstâncias ou
pessoas que o rodeiam não pareçam estar dispostas a melhorar.

Parte II: Faça um plano de ação: Defina os
Problemas e Estabeleça as Metas
Esta parte vai ajudá-lo a definir seus problemas de forma mais minuciosa, a
compreender cada um deles e a desenvolver metas sólidas para o seu futuro.
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Algumas das suas tentativas de lidar com suas preocupações, medos e ideais
sobre você mesmo são frequentemente contraproducentes a longo prazo. Estes
capítulos exploram esta noção e fornecem ideias sobre estratégias alternativas
mais produtivas para trazer benefícios a longo prazo.

Parte III: Coloque a TCC em Prática
Ações falam mais alto do que palavras, e acredite quando dizemos que estas
ações também trazem melhores resultados do que ficar só falando. Corrigir
a sua forma de pensar é um esforço importante, mas todos os seus esforços
para pensar de forma saudável podem ir por água abaixo se você não inserir
novas crenças em novas ações. Os capítulos desta parte apresentam algumas
maneiras de testar novas formas de pensar, de fortalecer novas crenças
saudáveis, e de promover algumas respostas válidas para a vida. Se você não
acredita, experimente estas ideias por você mesmo! Exploramos também
algumas dificuldades comuns, como a ansiedade e os transtornos obsessivos.

Parte IV: Olhe para Trás e Siga em Frente
“Mas a TCC ignora o meu passado!”, essa é uma reclamação comum entre
indivíduos iniciantes na TCC. Por isso dizemos que a TCC não ignora o seu
passado. A TCC está concentrada em como a sua forma de pensar e o seu
comportamento atuais causam suas atuais dificuldades. Esta parte vai ajudá-lo
a reconhecer experiências do seu passado que podem ter influenciado certos
tipos de crenças sobre você mesmo, as pessoas e o mundo que o cerca. Atribuir
significados atualizados, úteis e precisos para aos eventos passados podem
fazer a diferença incrível na forma como você vivencia a vida hoje. Por isso, leia!

Esta seção do livro é divertida e consistente ao mesmo tempo. Olhar aqui
primeiro pode ajudá-lo a conectar este tópico a outras partes do livro e ainda
oferece dicas fáceis para ter uma vida mais saudável a estimular sua autoestima
de forma correta mais adaptativas e a tornar positivas suas atitudes em relação
a você mesmo e à vida em geral.

Introdução

Apêndices
O Apêndice A fornece uma lista de organizações e sites na internet que você
pode usar para consulta.
Ao longo do livro, nós citamos e explicamos vários exemplos/exercícios
e ferramentas da TCC que podem ser úteis a você. O Apêndice B fornece
exercícios em branco para você fazer cópias e usar quando desejar.Você pode
imprimir seus exercícios no site: www.wiley.com/go/cbt.
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Ícones Neste Livro
Usamos os seguintes símbolos para servirem de alerta com relação a certos
tipos de informação que você pode escolher ler, decorar (e possivelmente
introduzir numa conversa durante o jantar) ou talvez ignorar completamente.

ICA

J

CU

LEM

Este símbolo destaca conselhos de como colocar a TCC em prática.

E-SE
BR

Este é um símbolo animado, por vezes urgente, para lembrá-lo de pontos
importantes que merecem atenção.
DO
IDA !

Este símbolo chama a atenção para coisas específicas que devem ser evitadas
ou possíveis armadilhas para manter seus olhos abertos durante a busca por
uma vida emocional melhor.

GÃO
AR

EXP

Este símbolo alerta que o assunto é mais filosófico do que parece e que talvez
seja necessário pensar mais sobre ele quando você tiver tempo disponível.

O

OBRE IS
ES

TO

PENS

Este ícone destaca a terminologia usada na TCC que pode parecer formal
demais, mas que é usada com frequência pelos praticantes da TCC.

Este símbolo indica uma técnica da TCC que você pode tentar para ver quais
resultados você alcança.

MENT
ERI
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De Lá pra Cá, Daqui pra Lá
Nós realmente gostaríamos que você lesse o livro inteiro e que depois o
recomendasse a todos os seus amigos e conhecidos. Se por acaso você não
apreciar a leitura, use este livro para consultas eventuais quando você julgar
necessário.
Passeie pelos tópicos do sumário e opte pelos capítulos que parecem ter sido
escritos para você, de acordo com as suas dificuldades e necessidades.
Após ler o livro, ou as partes que lhe interessaram mais, talvez você decida
iniciar o tratamento da TCC com um terapeuta. Para tanto, consulte o Capítulo
19 para mais informações e conselhos sobre como iniciar o tratamento.

Parte I

Introdução aos
Fundamentos da TCC
A 5a Onda

Por Rich Tennant

“Vamos tentar identificar alguns dos
fatores que geram estresse na sua vida.
Você mencionou um grande lobo que
constantemente aparece e tenta mandar
sua casa pelos ares...”

Nesta Parte. . .

V

ocê compreenderá as ideias que são defendidas pela TCC e por
que este tópico é tão comentado entre os profissionais de saúde
mental. Você terá uma boa ideia de como a sua forma de pensar
sobre os eventos se relaciona com o que você sente. Vamos ajudá-lo
a reconhecer e desfazer os padrões negativos do seu pensamento, e
daremos dicas sobre como exercer controle sobre a sua atenção.

Capítulo 1

Você Sente da Forma
Como Pensa
Neste Capítulo
X
X
X
X

Definição da TCC
Como explorar o poder dos significados
Compreenda o quanto seus pensamentos influenciam nas suas emoções e comportamento
Conheça o Formulário ABC

A

Terapia Cognitivo-Comportamental – comumente referida como TCC –
foca na forma como as pessoas pensam e agem para ajudá-las a superar
seus problemas.
Muitas das estratégias da TCC discutidas aqui deveriam fazer parte do senso
comum diário. Em nossa opinião, a TCC tem princípios muito diretos e claros,
e é uma abordagem lógica e prática para ajudar as pessoas a superarem seus
problemas. No entanto, os seres humanos nem sempre agem de acordo com
princípios lógicos, e a maioria das pessoas acredita que soluções fáceis às vezes
são muito complicadas de serem postas em prática. A TCC pode maximizar o seu
senso comum e ajudá-lo a fazer coisas saudáveis, que você às vezes deve fazer
natural e impensadamente, de um jeito consciente e confiante.
Neste capítulo, mostraremos os princípios básicos da TCC e como usá-los para
que você se conheça melhor a você mesmo e aos seus problemas.

Uso de Métodos Cientificamente
Comprovados
A eficácia da TCC para vários problemas psicológicos tem sido mais
pesquisada que qualquer outra abordagem psicoterápica. A reputação da
TCC como um tratamento altamente eficaz está crescendo. Diversos estudos
revelam que a TCC é mais eficaz que somente o uso de medicação para os
tratamentos da ansiedade e da depressão. Como resultado desta pesquisa,
métodos de tratamento mais curtos e mais intensos têm sido desenvolvidos
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para transtornos específicos como pânico, ansiedade no convívio social ou
preocupação extrema.
As pesquisas científicas sobre TCC continuam. Como resultado, tem-se descoberto
sobre quais aspectos do tratamento são mais apropriados para diferentes tipos de
pessoas e quais intervenções terapêuticas funcionam melhor para diferentes tipos
de problemas.
As pesquisas mostram que as pessoas que fazem a TCC para vários tipos de
problemas – em particular, para ansiedade e depressão – permanecem bem
por mais tempo. Isso significa que as pessoas adeptas da TCC têm recaídas com
menos frequência do que as que optam por outras formas de psicoterapia ou
somente fazem uso de medicação. Esse resultado positivo é obtido em parte
por conta dos aspectos psicoeducativos da TCC – as pessoas que fazem a TCC
recebem uma boa quantidade de informações que podem ser usadas a fim de
que se tornem seus próprios terapeutas.
A popularidade da TCC está aumentando. Mais e mais médicos e
psiquiatras indicam a TCC a seus pacientes no intuito de ajudá-los a superar
seus problemas com resultados positivos. Esses problemas incluem:
Dependência de substâncias
Dificuldade no controle da raiva
Ansiedade
Transtorno dismórfico corporal
Síndrome da fadiga crônica
Dor crônica
Depressão
Transtornos alimentares
Transtorno obsessivo-compulsivo
Síndrome do Pânico
Transtornos de personalidade
Fobias
Transtorno de estresse pós-traumático
Transtornos psicóticos
Problemas de relacionamento
Fobia social
Falaremos dos vários transtornos citados na lista acima de forma mais profunda
ao longo do livro, mas é muito difícil nos aprofundarmos em todos eles.
Felizmente, as habilidades e técnicas da TCC apresentadas neste livro podem
ser aplicadas na maior parte dos problemas psicológicos; então, tente usá-las
mesmo que seu problema não seja especificamente abordado.

Capítulo 1: Você Sente da Forma Como Pensa

Entendendo a TCC
A Terapia Cognitivo-Comportamental é uma vertente da psicoterapia, cujo
objetivo é ajudar as pessoas a superarem seus problemas emocionais.
Terapia é uma palavra usada para descrever uma abordagem sistemática
para combater um problema, uma doença ou uma condição irregular.
Cognitivo refere-se a tudo o que se passa na sua mente, como sonhos,
lembranças, imagens, pensamentos e atenção, e que servem para você
dar significado ao que acontece a você e ao seu redor.
Comportamental refere-se a tudo o que você faz. Isso inclui o que você
diz, como tenta resolver seus problemas, como age, como evita certas
situações. Comportamental diz respeito tanto à ação quanto à falta dela.
Por exemplo, quando você se cala ao invés de dizer o que pensa, ainda
assim isso é o seu comportamento, mesmo que você esteja tentando não
fazer nada.
O conceito central na TCC é que você sente o que você pensa. Então, a TCC
trabalha de acordo com o princípio de que você pode viver mais feliz e
produtivamente se pensar de forma saudável. Esse princípio é uma forma muito
simples de resumir a TCC, e temos muitos outros detalhes para compartilhar
com você no decorrer do livro.

Combinando ciência, filosofia e comportamento
A TCC é um tratamento poderoso porque combina aspectos científicos,
filosóficos e comportamentais em uma abordagem abrangente a fim de
compreender e superar problemas psicológicos comuns.
Aspecto científico. A TCC é científica não somente no sentido
de ter sido testada e desenvolvida através de numerosos estudos,
mas também no sentido de que encoraja as pessoas a se tornarem
uma espécie de cientistas. Por exemplo, durante a TCC, você pode
desenvolver a habilidade de tratar seus pensamentos como teorias
sobre a realidade a serem testadas (o que os cientistas chamam de
hipóteses) e não como fatos.

OBRE IS
ES

TO

PENS

Aspecto filosófico. A TCC reconhece que as pessoas têm valores e
crenças sobre si mesmas, o mundo e as outras pessoas. Uma das metas
da TCC é desenvolver a flexibilidade destas crenças, sem recorrer a
extremos, e auxiliar na adaptação da realidade destes indivíduos.
Seus problemas não estão somente na sua cabeça. Embora a TCC tenha
como ênfase os pensamentos e os comportamentos como alvos para
mudança e desenvolvimento, também os focaliza em um determinado
contexto. A TCC reconhece que você é influenciado por tudo o que está
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acontecendo ao seu redor e que este ambiente contribui para a maneira
pela qual você pensa, sente e age.
No entanto, a TCC mantém a ideia de que você pode modificar a maneira
como você se sente mudando seu modo de pensar e de se comportar
– mesmo que você não possa modificar o seu ambiente. Porém deve-se
lembrar que o seu ambiente, no contexto da TCC, inclui outras pessoas e
o modo como elas se comportam.
Aspecto ativo. Como o nome sugere, a TCC enfatiza o comportamento.
Muitas das técnicas da TCC envolvem a mudança na forma como você
pensa e age através da modificação do seu comportamento. Os exemplos
incluem tornar-se cada vez mais ativo, caso você esteja deprimido ou
letárgico; ou enfrentar seus medos um a um quando você está ansioso; a
diminuir sua preocupação excessiva e para onde você costuma focalizar
sua atenção.

Avance dos problemas para as metas
Uma das características principais da TCC é que ela fornece as ferramentas
necessárias para você desenvolver uma abordagem centrada nas suas
dificuldades. A TCC visa o ajudar a livrar-se de determinados problemas e
avançar em direção às suas metas. Desse modo, a TCC é uma abordagem
direcionada, sistemática e eficiente na solução de problemas.

Estabeleça um Link Entre
o Pensar e o Sentir
Como muitas pessoas, talvez você presuma que, se algo acontece para você,
esse evento faz com que você se sinta de uma certa forma. Por exemplo, se a sua
parceira o trata sem consideração, talvez você conclua que isso o deixa com
raiva. Mais tarde, talvez você deduza que o comportamento dela, ao te tratar sem
consideração, faz com que você se comporte de uma forma diferente, como ficar
de mau humor ou se recusar a falar com ela por horas a fio (provavelmente até
dias; as pessoas podem permanecer de mau humor por muito tempo!).
A TCC o encoraja a entender que seus pensamentos e suas crenças
estão entre o evento ocorrido e suas ações. Seus pensamentos, crenças
e os significados que você dá a um evento produzem suas respostas
emocionais e comportamentais.
Então, nos termos da TCC, sua parceira não fez você ficar furioso e malhumorado. Particularmente, ela o trata sem consideração e você adiciona um
sentido ao comportamento dela como “ela fez isso só para me irritar!”. Dessa
forma, você acaba ficando furioso e mal-humorado.

Capítulo 1: Você Sente da Forma Como Pensa

Enfatize os significados que
você atribui aos episódios
O significado que você atribui a qualquer tipo de episódio influencia as respostas
emocionais que você teve naquele episódio. Episódios com significado positivo
normalmente levam a sentimentos de felicidade e excitação, enquanto que
episódios com significado negativos levam a sentimentos como tristeza e ansiedade.

J

No entanto, os significados que você atribui a certos tipos de episódios
negativos podem não ser precisos, reais ou úteis. Às vezes, sua forma de pensar
pode levá-lo a aumentar a sua importância de certos episódios, fazendo com
que você se sinta perturbado.
GÃO
AR

Os psicólogos usam o termo “perturbado” para descrever respostas emocionais
que são inúteis e que causam desconforto. Na terminologia da TCC, “perturbado”
significa que uma resposta emocional ou comportamental está mais atrapalhando
do que ajudando o paciente a se adaptar e lidar com um episódio.
Por exemplo, se uma namorada em potencial o rejeita após o primeiro encontro
(episódio), você pode pensar “isso só prova que ninguém gosta de mim ou me
deseja” (significado) e acabar se sentindo deprimido (emoção).
A TCC envolve a identificação de pensamentos, crenças e significados que são
ativados quando você se sente perturbado. Se você atribuir significados menos
radicais, mais produtivos e mais precisos aos episódios, provavelmente irá
experimentar respostas emocionais e comportamentais menos radicais e menos
perturbadoras.
Dessa forma, ao ser rejeitado depois do primeiro encontro (episódio), você poderia
pensar “Eu acho que essa pessoa não gostou muito de mim. Ah, mas ela não era a
pessoa certa para mim” (significado) e se sentir desapontado (emoção).

Formas de agir
As formas como você pensa e sente também determinam a forma como vai
agir. Se você está se sentindo deprimido, provavelmente você irá se esconder e
se isolar. Se você estiver ansioso, talvez você evite situações que acredita serem
ameaçadoras ou assustadoras. Seu comportamento pode ser problemático para
você mesmo de diversas maneiras, como as citadas abaixo:
Comportamento autodestrutivo, como beber em excesso e usar
drogas para diminuir a ansiedade, pode causar prejuízos físicos diretos.
Comportamento esquivo e humor depressivo, como ficar na cama
o dia inteiro ou manter distância dos amigos, aumenta o seu senso de
isolamento e mantém seu humor para baixo.
Comportamento de evitação, como evitar situações que você acha
serem ameaçadoras (participar do meio social, aceitar carona, falar em
público), o priva da oportunidade de confrontar e superar seus medos.
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Considere as reações de dez pessoas
Pessoas diferentes podem atribuir significados
distintos a uma situação específica, resultando
em uma vasta quantidade de reações a uma
situação. Por exemplo, considere dez pessoas
basicamente parecidas que vivenciam o mesmo
episódio, no qual seu parceiro o trata sem consideração. Potencialmente, elas podem ter dez
(ou mais) respostas emocionais diferentes para
o mesmo episódio, dependendo do que elas pensam sobre o ele.
Pessoa 1 Atribui o significado: “Aquele idiota não tem o direito de me tratar mal – quem
ele pensa que é?” E se sente com raiva.
Pessoa 2 Pensa: “Essa falta de consideração significa que meu parceiro não me ama.”
E se sente deprimida.
Pessoa 3 Acredita que: “Essa falta de consideração deve significar que meu parceiro
está prestes a me deixar por outra pessoa.”
E se sente enciumada.
Pessoa 4 Pensa: “Eu não mereço ser tratada
desse jeito; eu sempre fiz o melhor que eu pude
pelo meu parceiro.” E se sente magoada.
Pessoa 5 Avalia que o episódio como: “Eu
devo ter feito algo muito sério para aborrecer tanto meu parceiro a ponto dele me tratar
desse jeito.” E se sente culpada.

Pessoa 6 Acredita que: “Essa falta de consideração é um sinal de que meu parceiro
está perdendo o interesse em mim.” E se
sente ansiosa.
Pessoa 7 Pensa, “Ah! Agora eu tenho uma
boa razão para terminar meu relacionamento
com meu parceiro; o que eu queria fazer há
tempos.” E se sente feliz.
Pessoa 8 Decide que o evento significa:
“Meu parceiro errou muito ao me tratar dessa maneira e eu não estou preparada para
aguentar isso.” E se sente irritada.
Pessoa 9 Pensa: “Eu realmente queria que
meu parceiro tivesse mais consideração, porque sempre tivemos consideração um pelo
outro.” E se sente decepcionada.
Pessoa 10 Acredita que: “Meu parceiro
deve ter descoberto algo terrível sobre mim
para ter me tratado dessa forma.” E se sente
envergonhada.
Você pode perceber através desses exemplos
que diferentes significados podem ser atribuídos
a um mesmo episódio e que geram diferentes
respostas emocionais. Algumas respostas emocionais são mais saudáveis do que as outras;
discutiremos esse assunto no Capítulo 6.

A Aprendizagem do ABC

J

Quando você começa a entender suas dificuldades emocionais, a TCC o
encoraja a rever um problema específico que você tem, usando o Formulário
ABC, no qual:

GÃO
AR

A é evento ativador. Um evento ativador significa algo real e externo que
aconteceu, um evento futuro cuja ocorrência você antecipa, ou um episódio
interno em sua mente, como uma imagem, uma memória ou um sonho.
O “A” é comumente chamado de “gatilho”.

Capítulo 1: Você Sente da Forma Como Pensa
B refere-se às suas crenças. Elas incluem seus pensamentos, suas regras
pessoais, aquilo que você exige (de si mesmo, do mundo, dos outros) e os
significados que você atribui episódios internos e externos.
C refere-se às consequências. As consequências, que incluem emoções,
comportamentos e sensações físicas que acompanham diferentes sensações.
A Figura 1-1 mostra as partes ABC do problema ilustrado



Figura 1-1:
A é o evento
ativador, B são
as suas crenças
e pensamentos, e C são as
consequências,
como as emoções que você
sente depois do
episódio e o seu
subsequente
comportamento.

Events
Eventos

x O mundo
% The
world
x Outras
pessoas
% Other
people
% Personal
experiences
x Experiências
pessoais
% Personal
x Históricohistory
pessoal
% Future
x Futuro
% Self
x Você mesmo



C

Pensamentos
Thoughts
x Atitudes

x Regras
 
x Exigências
 
x
Crenças
x
Imagens

x
Significados


x Sentimentos saudáveis

Emoções
Emotions

 
x Sentimentos nocivos

 
Sensações
físicas 
 

Comportamentos
Behaviours

x
Ação construtiva
 
 
x
Ação destrutiva

Anotar seu problema no Formulário ABC – uma técnica da TCC – vai ajudálo a diferenciar seus pensamentos, sentimentos e comportamentos uns dos
outros. Fornecemos mais informações sobre o formato ABC no Capítulo 3.Você
encontra o formulário ABC em branco no Apêndice B.
Considere o uso do Formulário ABC para dois problemas emocionais muito
comuns – ansiedade e depressão. O ABC da ansiedade pode parecer com o
seguinte exemplo:
A: Você se imagina falhando em uma entrevista de emprego.
B: Você acredita: “Preciso me assegurar de que não irei mal nesta
entrevista; caso contrário, estarei comprovando que sou um fracasso.”
C: Você vivencia ansiedade (emoção), um frio no estômago (sensação física)
e consome alguma bebida alcoólica para se acalmar (comportamento).
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Parte I: Introdução aos Fundamentos da TCC
O ABC da depressão pode parecer com o seguinte exemplo:
A: Você falhou na entrevista de emprego.
B: Você acredita:“Eu deveria ter me saído melhor. Isso significa que eu
sou um fracasso.”
C: Você vivencia a depressão (emoção), perda de apetite (sensação
física) e fica na cama evitando qualquer contato com o mundo
exterior (comportamento).
Você pode usar estes exemplos como guias quando estiver preenchendo o
Formulário ABC com os seus problemas. Isso irá auxiliá-lo a ter certeza de que
recorda os fatos relacionados ao episódio no “A”, seus pensamentos no “B” e
como você estava se sentindo e agindo no “C”. Ao desenvolver um ABC claro do
seu problema, será muito mais fácil perceber o quanto seus pensamentos no “B”
influenciaram a sua resposta emocional e comportamental no “C”. (O Capítulo
3 descreve o Formulário ABC mais detalhadamente.)

Características da TCC
Apresentamos uma descrição mais completa dos princípios e aplicações
práticas da TCC ao longo do livro. Entretanto, aqui está uma lista sucinta das
características-chave da TCC. A TCC:
Enfatiza os diversos significados que você dá aos episódios e às suas
respostas.
Foi desenvolvida através de uma extensa avaliação científica.
Está mais focada nos problemas que estão sendo mantidos do que na
mera procura pela raiz de cada um desses problemas.
Oferece conselhos e ferramentas práticas para superar problemas
emocionais comuns (veja os Capítulos 9, 10 e 11).
Acredita na possibilidade de mudança e se desenvolvimento pensando sobre
os acontecimentos e tentando novas ideias e pensamentos (veja o Capítulo 4).
Pode explorar o passado para ajudá-lo a compreender e mudar a forma como
você está pensando e agindo agora (o Capítulo 14 detalha esse assunto).
Mostra que algumas das estratégias que você tem adotado para lidar com
seus problemas emocionais estão, na verdade, mantendo esses problemas
(o Capítulo 7 fala sobre isso).
Tenta normalizar suas emoções, sensações físicas e pensamentos mais do
que convencê-lo de que eles são pistas para os seus problemas “ocultos”.

Capítulo 1: Você Sente da Forma Como Pensa
Reconhece que você pode desenvolver problemas emocionais derivados
de outros problemas emocionais, como, por exemplo, sentir vergonha por
estar em depressão (veja o Capítulo 6).
Destaca técnicas de aprendizado e maximiza a autoajuda de forma que
finalmente você tenha condições de se tornar seu próprio terapeuta
(Tópico principal do Capítulo 18).

Um pouco mais complicado
Ater-se ao Formulário ABC simples é o bastante
para você. Porém, se isso lhe parece muito sim

Eventos
Events

x O mundo
+ The
world
x Outras
pessoas
+ Other
people
+ Personal
experiences
x Experiências
pessoais
+ Personal
x Históricohistory
pessoal
+ Future
x Futuro
+ Self

plista, você pode fazer uso do formulário mais
complexo abaixo:


Pensamentos
Thoughts
x Atitudes
&  !
x Regras
& !
x&
Exigências
x&
Crenças
x&Imagens

x&Significados


x Você mesmo

C
Emoções
Emotions

x Sentimentos saudáveis

&  $

x&
Sentimentos
nocivos
$

Sensações
Physical físicas
sensations

x Ex.: tremores, palpitação,
&
tontura

   %%

Comportamentos
Behaviours

x&
Ação construtiva
! "




x&
Ação destrutiva


Efeito
no seu mundo particular
 $!#

Este diagrama mostra a complexa interação
entre seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Embora seus pensamentos afetem
a forma como você se sente, seus sentimentos
também afetam seus pensamentos. Então, se
você está tendo pensamentos depressivos, provavelmente seu humor vai decair. Quanto mais
baixo estiver seu humor será mais provável que
você aja de maneira deprimida ou tenha pensamentos negativos. A combinação de estar deprimido, pensar e agir de forma pessimista pode,

no final das contas, influenciar na maneira como
você vê o seu mundo particular. Você estará focando os episódios negativos da sua vida e do
mundo em geral e assim acabar acumulando
energia negativa. Essa interação entre A, B e C
pode se tornar um círculo vicioso.
A TCC presta muita atenção para mudar os padrões dos pensamentos nocivos e os padrões dos
comportamentos nocivos.
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