
Faça deste material um meio de divulgação do seu trabalho! Associe-se ao maior portal de Terapia Cognitiva do Brasil 

(www.tccparatodos.com), baixe o instrumento em formato Word e personalize esse rodapé com seus dados e informações de contato! 

Erros e Vieses Comuns na Ansiedade 
Baseado em: Clark, D. A., & Beck, A. T. (2012). Terapia Cognitiva para os Transtornos de Ansiedade. Porto Alegre: Artmed 

� A seguir estão listados alguns erros de pensamento que são comuns quando as pessoas sentem 
medo ou estão ansiosas. Você pode achar que comete alguns desses erros quando se sente 
ansioso, mas é improvável que você cometa todos os erros toda vez que está ansioso. Leia a lista 
de erros com suas definições e exemplos. Assinale ao lado daquelas que são particularmente 
relevantes para você. Você perceberá que os erros se sobrepõem porque todos tratam de diferentes 
aspectos de superestimação de ameaça e subestimação de segurança durante situações ansiosas.  

 
Erro de 
Pensamento 

Definição Exemplos 

Catastrofização Focaliza-se no pior 
desfecho possível em 
uma situação ansiosa. 

• Pensar que aperto no peito é sinal de um ataque cardíaco; 

• Supor que amigos acham que seu comentário é estúpido e 
por isso deixarão de convidá-lo para sair com eles; 

• Pensar que será despedido(a) por cometer um erro em seu 
relatório; 

Conclusões 
precipitadas 

Espera que um 
desfecho temido seja 
extremamente provável. 

• Esperar reprovar na disciplina quando não tem certeza de 
uma resposta da prova; 

• Prever que terá um “branco” durante o discurso; 

• Prever que ficará extremamente ansioso(a) se fizer uma 
viagem; 

Visão em túnel 

 

Focaliza-se apenas em 
informação relevante à 
ameaça enquanto 
ignora evidências de 
segurança. 

• Perceber que uma pessoa parece entediada enquanto você 
está falando em uma reunião; 

• Perceber uma mancha de urina no chão de um banheiro 
público por outro lado muito limpo; 

• Pessoa com TEPT de guerra experimentar flashback quando 
assiste a noticiário sobre um conflito distante; 

Miopia 

 

Tendência a supor que 
a ameaça é iminente 
(está muito próxima).  

 

• Pessoa com TOC convencer-se de possível contaminação 
mesmo passando a vários metros de um morador de rua; 

• Indivíduo propenso à preocupação convencer-se de que será 
despedido em breve; 

• Pessoa com medo de vomitar ficar preocupada de estar 
ficando enjoada porque tem uma “sensação de desarranjo”; 

Raciocínio 
emocional 

 

Supõe que quanto mais 
intensa a ansiedade, 
maior a ameaça real.  

• Voar deve ser perigoso porque eu fico muito ansioso(a) 
quando ando de avião; 

• Pessoa com pânico supor que a probabilidade de “perder o 
controle" é maior quando sente ansiedade intensa; 

• Indivíduo com tendência à preocupação ficar ainda mais 
convencido de que alguma coisa ruim acontecerá porque 
ele(a) se sente ansioso(a); 

Pensamento 
tudo-ou-nada 

 

Ameaça e segurança 
são vistas em termos 
rígidos, absolutos como 
presente ou ausente 

• Pessoa com dúvidas obsessivas estar sempre preocupada de 
que o interruptor não está completamente desligado; 

• Pessoa com ansiedade social estar convencida de que seus 
colegas de trabalho pensarão que ela é incompetente se falar; 

• Pessoa que sofreu um trauma estar convencida de que deve 
evitar qualquer coisa que lembre seu incidente passado 

 

https://www.tccparatodos.com/associe-se-aqui
https://amzn.to/2Ch9m5q

