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  Autocompaixão  
 como estratégia de
enfrentamento em
situações de crise





De onde surgiu a
autocompaixão?

- Dra. Kristin Neff 
- Diálogo entre filosofia Oriental   
 Budista e a Psicologia Ocidental
- Desencantamento com o estudo        
sobre autoestima



"Não há quase ninguém a
quem tratemos tão mal
quanto a nós mesmos." 

(Neff, 2003) 



Afinal, o que é
autocompaixão?

- Reconhecimento do próprio sofrimento 
- Experiência de compaixão consigo
- Tratar a si com o mesmo nível de
gentileza, bondade, cuidado, tom de voz
e compreensão com que trataria um
amigo em um momento difícil
- Mecanismo de mudança importante
em psicoterapia

(Neff, 2003; Neff & Germer, 2019)



Os três componentes
da autocompaixão

Atenção Plena Humanidade 
Compartilhada

Bondade Consigo

(Neff, 2003; Neff & Germer, 2019)



Atenção Plena
- Reconhecer o sofrimento
- Abertura a realidade do momento
presente
- Permitir que pensamentos,
emoções e sensações sejam
considerados, e não evitados

(Neff, 2003; Neff & Germer, 2019)



Humanidade
Compartilhada

- Entender que todos os seres
humanos cometem erros 
- Aceitar que a vida envolve
sofrimento para todos, sem exceções
- Reconhecer que todos estão
interconectados

(Neff, 2003; Neff & Germer, 2019)



Bondade Consigo
- Acolhimento ao cometer um erro
- Oferecer aceitação incondicional 
- Acalmar e reconfortar em situações
delicadas e difíceis

(Neff, 2003; Neff & Germer, 2019)



↑

regulação
emocional

↑ 
bem estar

psicológico

Autocompaixão
em nível
saudável

(Neff, 2003; Petersen & Seligman, 2004; Allen & Leary, 2010; Leung &

Tong, 2017; Krentzman et al., 2015; Phelps et al., 2018;  Neff & Germer,

2019; O'Leary & Dockray, 2015; Stellar et al., 2017; Wu, Chi, Lin e Du, 2018)

↓ 
depressão

↓ abuso de
substâncias

↑

qualidade
de sono

↑

felicidade

↓dores
físicas

↓

ansiedade

↑

satisfação

↓

 estresse

↑

motivação

↓
autocrítica



A prática de autocompaixão e de

gratidão ajuda na produção de

endorfina e eleva o fluxo sanguíneo

do hipotálamo (relacionado com a

resposta ao estresse)

(Zahn et al., 2009)



Self-Compassion Scale 



Exercícios para praticar
autocompaixão em

situações de crise, como
estratégia de

enfrentamento 



Prática do Abraço
- Ao perceber pensamentos
autocríticos, se de um abraço caloroso,
balançando suavemente o corpo
- Tente fazer isso várias vezes ao dia
- Desenvolvimento do hábito de se
confortar fisicamente



Encontrando sua voz
compassiva

- Com seu terapeuta,  grave um áudio
o que você normalmente se diz ao ter
algum comportamento desagradável
e pense quanta angústia a autocrítica
lhe causa



Encontrando sua voz
compassiva

- Grave outro áudio, mas dessa vez
sendo autocompassivo e reconfortante,
com frases que captam sua voz interior
de autocompaixão, e não de autocrítica
- Escute-o 2 no momento de crise



Encontrando sua voz
compassiva

- Grave outro áudio, mas dessa vez
sendo autocompassivo e reconfortante,
com frases que captam sua voz interior
de autocompaixão, e não de autocrítica
- Escute-o 2 no momento de crise



Trabalhando a dor com
atenção plena

- Inicie segurando um cubo de gelo por
alguns segundos, e reaja como faria
normalmente soltando-o quando o
desconforto se tornar insuportável
- Segure o cubo novamente, mas não
resista quando sentir o desconforto 



- Tente relaxar e sentir, permitindo que
a dor exista. Sinta o frio, o ardor, o
formigamento. 
- Dê a si próprio a compaixão por
qualquer desconforto que sentir, como:
"isso realmente dói, é difícil passar por
isso, mas tudo bem, eu consigo
aguentar"
- Quanto menos resistir, menos sofrerá



Diário de
autocompaixão

- Anote tudo que fez você se sentir mal,
qualquer autojulgamento ou
experiência difícil
- Repense em cada evento de forma
autocompassiva, conforme os 3 pilares
da autocompaixão 



Diário de
autocompaixão

O diário ajuda a organizar os
pensamentos e emoções, enquanto
codifica os pilares na sua memória. 



Lidando com emoções
difíceis no corpo

- Sente-se confortavelmente e tente
localizar a emoção no seu corpo
- Descreva-a, e quando conseguir se
conectar, fale de forma autocompassiva: 
"eu sei que isso é muito difícil", "sinto
muito que você esteja com tanta dor"



Usando o compassivo
imaginário

- Imagine que está frente e a frente com
uma figura atenciosa e compassiva
- Tente imaginar o que essa fonte
idealizada falaria (tom de voz, afeto....)



- Durante a prática, repita a frase
"suavizar, aliviar, permitir", para se
lembrar de aceitar o sentimento como
ele é, se acalmando e consolando
- Quando sentir-se melhor, levante e
faça alguns alongamentos 



Cuidar do cuidador
- Recarregar as energias, tendo assim
mais recursos para lidar de quem você
cuida
- Massagens, cochilo ao meio dia, assistir
séries de comédia, ouça uma música
relaxante, yoga, entre em contato com a
natureza.
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