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Não é um corpo, não é uma alma, é um homem. 

(Montaigne)

Há cerca de dez anos trabalho com o transtorno explosivo inter-
mitente (TEI) e tenho procurado divulgar o assunto falando sobre o 
tema para a população em geral. Nos últimos anos, as redes sociais têm 
facilitado a interação das pessoas e assim consigo me comunicar com 
possíveis portadores, seus familiares, amigos e conhecidos.

A ideia de escrever este livro tem me acompanhado nessa jornada, 
e, com o passar do tempo, foi ficando mais cristalina a certeza de que 
meu desejo não era apenas passar minha experiência clínica e transmitir 
informações técnicas sobre o assunto. Decidi escrever de uma maneira 
que o leitor, ao entrar em contato com o conteúdo desse livro, tenha em 
mente a imagem do paciente, lembrando-se de que antes de ser um pa-
ciente, com um possível transtorno, esse indivíduo faz parte de uma famí-
lia e tem uma história repleta de sofrimento e frustrações para contar.

Essas pessoas sofrem com uma dor interior que lhes parece não 
ter solução. Sabem em seu íntimo que estão muito longe de serem 
pessoas más, pelo contrário, têm plena consciência de que são do bem 
(como ouço muitas vezes) e que, em grande parte do tempo, estão 
preocupadas com o outro, mas isso não as impede de serem extrema-
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12   Apresentação

mente agressivas, raivosas e causarem muito sofrimento aos que a ro-
deiam. Em muitos momentos desacreditam de si mesmas, chegam a 
pensar que nasceram com um problema incurável e assim o sentimen-
to de desesperança se instala.

Quando compartilham a tristeza e revelam a dor, a vergonha e a 
culpa sentidas quase que cotidianamente, experimentam um grande alí-
vio. Portanto, se você é um profissional da área da saúde mental, saiba 
que ao ser empático e continente, você já estará trabalhando com esse pa-
ciente. Ser compreendido é algo que esse paciente pouco experimenta. 

Apesar de ter escrito um livro para profissionais da área da saúde, 
procurei fazê-lo utilizando uma linguagem de fácil compreensão. O fiz 
assim em virtude dos vários emails e contatos que recebo. São muitos os 
que me pedem orientação a respeito do assunto. Espero dissipar algu-
mas dúvidas e contribuir com mais informações a respeito do TEI.

 Alguns me procuram ao terem acesso a essas informações e reco-
nhecerem ali seus sentimentos e reações. Sempre ouço histórias de pes-
soas que colecionam fracassos na vida escolar, profissional, afetiva, so-
cial, familiar. Porém, em todos esses relatos também há manifestação de 
alívio e esperança ao vislumbrar a possibilidade de um tratamento que 
possa trazer equilíbrio e tranquilidade.

Os familiares que chegam a mim, em sua maioria, querem con-
selhos e orientações sobre como proceder com o parente explosivo. São 
relatos de pessoas que amam o possível portador, mas que não suportam 
mais os estragos ocasionados ao longo de uma vida repleta de muitas 
manifestações agressivas. Sempre digo que não há receita, que é necessá-
rio que o paciente deseje o tratamento, que não adianta confrontá-lo no 
momento da explosão, que é melhor deixar que se acalme e só então 
aproximar-se para uma conversa e, principalmente, que o apoio familiar 
é importante para um bom prognóstico. Sinto que não era essa a res-
posta desejada, havia naquela pergunta a expectativa de estar próximo 
de uma solução. Infelizmente existe um caminho que precisa ser per-
corrido e a grande notícia é a de que esse caminho existe.

Muitas pessoas ao tomarem contato com o transtorno explosivo in-
termitente se surpreendem ao descobrir que aqueles comportamentos agres-
sivos manifestados de forma tão abrupta por seus conhecidos, possa ser uma 
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doença e que, além disso, há tratamento. As publicações causam reações das 
mais diversas. Os comentários incluem surpresa, indignação, revolta, alívio, 
empatia, compaixão, identificação.

As reações negativas acontecem em função da desinformação. Se 
pensarmos que ainda hoje assuntos como depressão geram desconfian-
ça, mesmo sendo um tema exaustivamente abordado e elucidado, o que 
dirá um transtorno que tem como sintoma o comportamento agressivo 
por vezes destrutivo. 

Muitas dessas colocações expressam críticas a respeito do ex-
cesso de diagnósticos que transformam em doença qualquer com-
portamento desadaptativo.  Outros acreditam que pessoas mal edu-
cadas merecem experimentar do próprio remédio, enquanto outras 
entendem que para comportamento violento não há justificativa e a 
única alternativa é a repressão e a punição. O que falta a essas pes-
soas é informação.

Vejam, falta de educação não é doença, é falta de educação, vio-
lência é um assunto que atinge diversas esferas e precisa ser tratado de 
forma abrangente, dentro de um contexto biopsicossocial, e o TEI, co-
mo veremos nos próximos capítulos, não é uma nova doença, os pri-
meiros estudos datam do século XIX.

No Brasil, o TEI permanece pouco conhecido pela área da saúde 
e as pesquisas a respeito são limitadas. Em 2006, iniciei meus estudos 
sobre o tema e com as psicólogas Christianne Reis e Christina Lahr, de-
senvolvemos o primeiro programa de tratamento para TEI no Brasil no 
PRO-AMITI (Programa Ambulatorial Integrado dos Transtornos do 
Impulso) do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina do Hos-
pital das Clínicas de São Paulo (IPQ/FMUSP). Esse primeiro programa 
de tratamento foi concebido para atender grupos, estruturado na abor-
dagem cognitivo-construtivista, e tinha como objetivo, além de propi-
ciar melhoras na qualidade de vida do portador, conhecer melhor o per-
fil desses pacientes. Ainda hoje o PRO-AMITI é referência no assunto e 
oferece atendimento gratuito à população. 

Anos mais tarde, passei a atender exclusivamente em minha clínica e 
a demanda expressiva de pacientes que tenho acompanhado ao longo dos 
anos me possibilitou um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto.
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A intimidade e o afeto construídos na relação terapêutica me le-
varam a perceber nuances no perfil de personalidade dessas pessoas e 
através do aprendizado que extraí desse convívio fui aperfeiçoando meu 
método de tratamento que, além de tecnicamente estruturado na abor-
dagem cognitivo-comportamental, contempla técnicas de relaxamento, 
respiração diafragmática e hipnoterapia cognitiva. Os resultados são 
animadores e a resposta dos pacientes ao tratamento proposto tem sido 
extremamente satisfatória.

Através desse modelo de tratamento, os pacientes, em sua maioria, 
apresentam melhora no controle dos comportamentos impulsivo-agressi-
vos, o que restaura sua autoestima, amplia seu repertório de comportamen-
tos assertivos, recupera sua autoconfiança, propicia um convívio social e 
afetivo saudável e melhora significativamente a sua qualidade de vida.

A amostra populacional a que tenho acesso é pequena em razão 
de atender exclusivamente em minha clínica. Porém, nos dias de hoje, 
com o advento das redes sociais, tenho a oportunidade de manter con-
tato com muitos pacientes que passaram pelo tratamento e o retorno 
que recebo tem sido gratificante e muitíssimo animador, à medida que 
os mesmo relatam permanecerem gerenciando suas emoções de forma 
positiva e entendem que manifestam comportamentos irritados ou 
agressivos considerados socialmente aceitáveis. 

A evolução dos pacientes em tratamento e o relato dos que passa-
ram por ele me trazem grande satisfação pessoal e profissional e me fa-
zem acreditar que estou no caminho certo. Tem sido muito recompen-
sador auxiliar esses pacientes e só posso agradecê-los por me permitirem 
acompanhá-los nesse caminho que é o tratamento, um processo nem 
sempre fácil, mas sempre enriquecedor, e confiarem a mim sua esperan-
ça em conseguir gerenciar a vida de uma maneira mais saudável.

Espero que o TEI desperte o interesse de profissionais da área da 
saúde mental e que assim possamos contribuir para que mais  estudos e 
pesquisas sejam realizados no Brasil.

Aos meus pacientes que estiveram comigo nesse caminho, aos que 
estão trilhando esse caminho nesse momento e a todos que vierem a fa-
zer essa caminhada, a minha eterna gratidão.



Use o cupom 

MEUDESCONTO  

e ganhe 15% de Desconto 

nesse e em outros  

Livros do nosso site! 

www.sinopsyseditora.com.br 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVROS SINOPSYS 

http://www.sinopsyseditora.com.br
https://www.instagram.com/sinopsys/
https://www.youtube.com/SinopsysEditoraTV
https://www.facebook.com/SinopsysEditora
https://t.me/s/Sinopsys_Editora
https://br.pinterest.com/sinopsys/
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-do-modelo-cognitivo-para-adultos-psicoeducacao-dos-pensamentos-sentimentos-e-comportamentos-1004
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-valores-e-sentidos-na-vida-821
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-sintomas-psicoeducacao-sobre-transtornos-mentais-1651
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/baralhos-2
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/reinvente-sua-vida-1648
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/aplicando-a-terapia-comportamental-dialetica-um-guia-pratico-1942
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/psicoeducacao-em-terapia-cognitivo-comportamental-1243
http://www.sinopsyseditora.com.br
https://www.instagram.com/sinopsys/
https://www.youtube.com/SinopsysEditoraTV
https://www.facebook.com/SinopsysEditora
https://t.me/s/Sinopsys_Editora
https://br.pinterest.com/sinopsys/
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-do-modelo-cognitivo-para-adultos-psicoeducacao-dos-pensamentos-sentimentos-e-comportamentos-1004
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-valores-e-sentidos-na-vida-821
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-sintomas-psicoeducacao-sobre-transtornos-mentais-1651
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/baralhos-2
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/reinvente-sua-vida-1648
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/aplicando-a-terapia-comportamental-dialetica-um-guia-pratico-1942
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/psicoeducacao-em-terapia-cognitivo-comportamental-1243
http://www.sinopsyseditora.com.br
https://www.instagram.com/sinopsys/
https://www.youtube.com/SinopsysEditoraTV
https://www.facebook.com/SinopsysEditora
https://t.me/s/Sinopsys_Editora
https://br.pinterest.com/sinopsys/
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-do-modelo-cognitivo-para-adultos-psicoeducacao-dos-pensamentos-sentimentos-e-comportamentos-1004
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-valores-e-sentidos-na-vida-821
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-sintomas-psicoeducacao-sobre-transtornos-mentais-1651
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/baralhos-2
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/reinvente-sua-vida-1648
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/aplicando-a-terapia-comportamental-dialetica-um-guia-pratico-1942
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/psicoeducacao-em-terapia-cognitivo-comportamental-1243
http://www.sinopsyseditora.com.br
https://www.instagram.com/sinopsys/
https://www.youtube.com/SinopsysEditoraTV
https://www.facebook.com/SinopsysEditora
https://t.me/s/Sinopsys_Editora
https://br.pinterest.com/sinopsys/
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-do-modelo-cognitivo-para-adultos-psicoeducacao-dos-pensamentos-sentimentos-e-comportamentos-1004
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-valores-e-sentidos-na-vida-821
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-sintomas-psicoeducacao-sobre-transtornos-mentais-1651
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/baralhos-2
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/reinvente-sua-vida-1648
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/aplicando-a-terapia-comportamental-dialetica-um-guia-pratico-1942
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/psicoeducacao-em-terapia-cognitivo-comportamental-1243
http://www.sinopsyseditora.com.br
https://www.instagram.com/sinopsys/
https://www.youtube.com/SinopsysEditoraTV
https://www.facebook.com/SinopsysEditora
https://t.me/s/Sinopsys_Editora
https://br.pinterest.com/sinopsys/
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-do-modelo-cognitivo-para-adultos-psicoeducacao-dos-pensamentos-sentimentos-e-comportamentos-1004
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-valores-e-sentidos-na-vida-821
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-sintomas-psicoeducacao-sobre-transtornos-mentais-1651
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/baralhos-2
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/reinvente-sua-vida-1648
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/aplicando-a-terapia-comportamental-dialetica-um-guia-pratico-1942
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/psicoeducacao-em-terapia-cognitivo-comportamental-1243
http://www.sinopsyseditora.com.br
https://www.instagram.com/sinopsys/
https://www.youtube.com/SinopsysEditoraTV
https://www.facebook.com/SinopsysEditora
https://t.me/s/Sinopsys_Editora
https://br.pinterest.com/sinopsys/
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-do-modelo-cognitivo-para-adultos-psicoeducacao-dos-pensamentos-sentimentos-e-comportamentos-1004
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-valores-e-sentidos-na-vida-821
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-sintomas-psicoeducacao-sobre-transtornos-mentais-1651
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/baralhos-2
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/reinvente-sua-vida-1648
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/aplicando-a-terapia-comportamental-dialetica-um-guia-pratico-1942
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/psicoeducacao-em-terapia-cognitivo-comportamental-1243
http://www.sinopsyseditora.com.br
https://www.instagram.com/sinopsys/
https://www.youtube.com/SinopsysEditoraTV
https://www.facebook.com/SinopsysEditora
https://t.me/s/Sinopsys_Editora
https://br.pinterest.com/sinopsys/
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-do-modelo-cognitivo-para-adultos-psicoeducacao-dos-pensamentos-sentimentos-e-comportamentos-1004
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-valores-e-sentidos-na-vida-821
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-sintomas-psicoeducacao-sobre-transtornos-mentais-1651
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/baralhos-2
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/reinvente-sua-vida-1648
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/aplicando-a-terapia-comportamental-dialetica-um-guia-pratico-1942
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/psicoeducacao-em-terapia-cognitivo-comportamental-1243
http://www.sinopsyseditora.com.br
https://www.instagram.com/sinopsys/
https://www.youtube.com/SinopsysEditoraTV
https://www.facebook.com/SinopsysEditora
https://t.me/s/Sinopsys_Editora
https://br.pinterest.com/sinopsys/
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-do-modelo-cognitivo-para-adultos-psicoeducacao-dos-pensamentos-sentimentos-e-comportamentos-1004
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-valores-e-sentidos-na-vida-821
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-sintomas-psicoeducacao-sobre-transtornos-mentais-1651
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/baralhos-2
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/reinvente-sua-vida-1648
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/aplicando-a-terapia-comportamental-dialetica-um-guia-pratico-1942
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/psicoeducacao-em-terapia-cognitivo-comportamental-1243
http://www.sinopsyseditora.com.br
https://www.instagram.com/sinopsys/
https://www.youtube.com/SinopsysEditoraTV
https://www.facebook.com/SinopsysEditora
https://t.me/s/Sinopsys_Editora
https://br.pinterest.com/sinopsys/
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-do-modelo-cognitivo-para-adultos-psicoeducacao-dos-pensamentos-sentimentos-e-comportamentos-1004
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-valores-e-sentidos-na-vida-821
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-sintomas-psicoeducacao-sobre-transtornos-mentais-1651
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/baralhos-2
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/reinvente-sua-vida-1648
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/aplicando-a-terapia-comportamental-dialetica-um-guia-pratico-1942
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/psicoeducacao-em-terapia-cognitivo-comportamental-1243
http://www.sinopsyseditora.com.br
https://www.instagram.com/sinopsys/
https://www.youtube.com/SinopsysEditoraTV
https://www.facebook.com/SinopsysEditora
https://t.me/s/Sinopsys_Editora
https://br.pinterest.com/sinopsys/
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-do-modelo-cognitivo-para-adultos-psicoeducacao-dos-pensamentos-sentimentos-e-comportamentos-1004
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-valores-e-sentidos-na-vida-821
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-sintomas-psicoeducacao-sobre-transtornos-mentais-1651
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/baralhos-2
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/reinvente-sua-vida-1648
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/aplicando-a-terapia-comportamental-dialetica-um-guia-pratico-1942
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/psicoeducacao-em-terapia-cognitivo-comportamental-1243
http://www.sinopsyseditora.com.br
https://www.instagram.com/sinopsys/
https://www.youtube.com/SinopsysEditoraTV
https://www.facebook.com/SinopsysEditora
https://t.me/s/Sinopsys_Editora
https://br.pinterest.com/sinopsys/
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-do-modelo-cognitivo-para-adultos-psicoeducacao-dos-pensamentos-sentimentos-e-comportamentos-1004
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-valores-e-sentidos-na-vida-821
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-sintomas-psicoeducacao-sobre-transtornos-mentais-1651
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/baralhos-2
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/reinvente-sua-vida-1648
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/aplicando-a-terapia-comportamental-dialetica-um-guia-pratico-1942
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/psicoeducacao-em-terapia-cognitivo-comportamental-1243
http://www.sinopsyseditora.com.br
https://www.instagram.com/sinopsys/
https://www.youtube.com/SinopsysEditoraTV
https://www.facebook.com/SinopsysEditora
https://t.me/s/Sinopsys_Editora
https://br.pinterest.com/sinopsys/
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-do-modelo-cognitivo-para-adultos-psicoeducacao-dos-pensamentos-sentimentos-e-comportamentos-1004
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-valores-e-sentidos-na-vida-821
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-sintomas-psicoeducacao-sobre-transtornos-mentais-1651
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/baralhos-2
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/reinvente-sua-vida-1648
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/aplicando-a-terapia-comportamental-dialetica-um-guia-pratico-1942
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/psicoeducacao-em-terapia-cognitivo-comportamental-1243
http://www.sinopsyseditora.com.br
https://www.instagram.com/sinopsys/
https://www.youtube.com/SinopsysEditoraTV
https://www.facebook.com/SinopsysEditora
https://t.me/s/Sinopsys_Editora
https://br.pinterest.com/sinopsys/
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-do-modelo-cognitivo-para-adultos-psicoeducacao-dos-pensamentos-sentimentos-e-comportamentos-1004
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-valores-e-sentidos-na-vida-821
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-sintomas-psicoeducacao-sobre-transtornos-mentais-1651
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/baralhos-2
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/reinvente-sua-vida-1648
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/aplicando-a-terapia-comportamental-dialetica-um-guia-pratico-1942
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/psicoeducacao-em-terapia-cognitivo-comportamental-1243
http://www.sinopsyseditora.com.br
https://www.instagram.com/sinopsys/
https://www.youtube.com/SinopsysEditoraTV
https://www.facebook.com/SinopsysEditora
https://t.me/s/Sinopsys_Editora
https://br.pinterest.com/sinopsys/
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-do-modelo-cognitivo-para-adultos-psicoeducacao-dos-pensamentos-sentimentos-e-comportamentos-1004
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-valores-e-sentidos-na-vida-821
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-sintomas-psicoeducacao-sobre-transtornos-mentais-1651
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/baralhos-2
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/reinvente-sua-vida-1648
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/aplicando-a-terapia-comportamental-dialetica-um-guia-pratico-1942
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/psicoeducacao-em-terapia-cognitivo-comportamental-1243
http://www.sinopsyseditora.com.br
https://www.instagram.com/sinopsys/
https://www.youtube.com/SinopsysEditoraTV
https://www.facebook.com/SinopsysEditora
https://t.me/s/Sinopsys_Editora
https://br.pinterest.com/sinopsys/
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-do-modelo-cognitivo-para-adultos-psicoeducacao-dos-pensamentos-sentimentos-e-comportamentos-1004
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-valores-e-sentidos-na-vida-821
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-sintomas-psicoeducacao-sobre-transtornos-mentais-1651
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/baralhos-2
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/reinvente-sua-vida-1648
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/aplicando-a-terapia-comportamental-dialetica-um-guia-pratico-1942
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/psicoeducacao-em-terapia-cognitivo-comportamental-1243
http://www.sinopsyseditora.com.br
https://www.instagram.com/sinopsys/
https://www.youtube.com/SinopsysEditoraTV
https://www.facebook.com/SinopsysEditora
https://t.me/s/Sinopsys_Editora
https://br.pinterest.com/sinopsys/
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-do-modelo-cognitivo-para-adultos-psicoeducacao-dos-pensamentos-sentimentos-e-comportamentos-1004
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-valores-e-sentidos-na-vida-821
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-sintomas-psicoeducacao-sobre-transtornos-mentais-1651
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/baralhos-2
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/reinvente-sua-vida-1648
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/aplicando-a-terapia-comportamental-dialetica-um-guia-pratico-1942
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/psicoeducacao-em-terapia-cognitivo-comportamental-1243
http://www.sinopsyseditora.com.br
https://www.instagram.com/sinopsys/
https://www.youtube.com/SinopsysEditoraTV
https://www.facebook.com/SinopsysEditora
https://t.me/s/Sinopsys_Editora
https://br.pinterest.com/sinopsys/
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-do-modelo-cognitivo-para-adultos-psicoeducacao-dos-pensamentos-sentimentos-e-comportamentos-1004
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-valores-e-sentidos-na-vida-821
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-sintomas-psicoeducacao-sobre-transtornos-mentais-1651
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/baralhos-2
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/reinvente-sua-vida-1648
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/aplicando-a-terapia-comportamental-dialetica-um-guia-pratico-1942
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/psicoeducacao-em-terapia-cognitivo-comportamental-1243
http://www.sinopsyseditora.com.br/?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
http://www.sinopsyseditora.com.br
https://www.instagram.com/sinopsys/
https://www.youtube.com/SinopsysEditoraTV
https://www.facebook.com/SinopsysEditora
https://t.me/s/Sinopsys_Editora
https://br.pinterest.com/sinopsys/
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/mente-impulsiva-comportamento-explosivo-transtorno-explosivo-intermitente-789?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-do-modelo-cognitivo-para-adultos-psicoeducacao-dos-pensamentos-sentimentos-e-comportamentos-1004
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-valores-e-sentidos-na-vida-821
https://www.sinopsyseditora.com.br/baralhos/baralho-dos-sintomas-psicoeducacao-sobre-transtornos-mentais-1651
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/baralhos-2
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/reinvente-sua-vida-1648
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/aplicando-a-terapia-comportamental-dialetica-um-guia-pratico-1942
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/psicoeducacao-em-terapia-cognitivo-comportamental-1243
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/livros-1-44


www.sinopsyseditora.com.br 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sinopsyseditora.com.br/?utm_campaign=PDF_Cap&utm_medium=PDF_Cap&utm_source=PDF_Cap
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/nao-acredite-em-tudo-que-voce-sente-identifique-seus-esquemas-emocionais-e-liberte-se-da-ansiedade-e-da-depressao-artmed-grupo-a-2475
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/terapia-do-esquema-para-casais-base-teorica-e-intervencao-artmed-grupo-a-1672
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/inovacoes-em-terapia-cognitivo-comportamental-artmed-grupo-a-1909
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/livros-1-53
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/jogo-das-crencas-ric-jogos-1008
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/tabuleiro-cognitivo-ric-jogos-1271
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/tabuleiro-da-ansiedade-psicoeducacao-e-intervencao-com-adolescentes-e-adultos-ric-jogos-1913
https://www.sinopsyseditora.com.br/busca/?busca=RIC JOGOS
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-antidepress-o-matrix-1658
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-autoconhecimento-para-pessoas-dif-ceis-matrix-2315
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-antiansiedade-matrix-1280
https://www.sinopsyseditora.com.br/busca/?busca=caixinha matrix
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/nao-acredite-em-tudo-que-voce-sente-identifique-seus-esquemas-emocionais-e-liberte-se-da-ansiedade-e-da-depressao-artmed-grupo-a-2475
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/terapia-do-esquema-para-casais-base-teorica-e-intervencao-artmed-grupo-a-1672
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/inovacoes-em-terapia-cognitivo-comportamental-artmed-grupo-a-1909
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/livros-1-53
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/jogo-das-crencas-ric-jogos-1008
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/tabuleiro-cognitivo-ric-jogos-1271
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/tabuleiro-da-ansiedade-psicoeducacao-e-intervencao-com-adolescentes-e-adultos-ric-jogos-1913
https://www.sinopsyseditora.com.br/busca/?busca=RIC JOGOS
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-antidepress-o-matrix-1658
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-autoconhecimento-para-pessoas-dif-ceis-matrix-2315
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-antiansiedade-matrix-1280
https://www.sinopsyseditora.com.br/busca/?busca=caixinha matrix
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/nao-acredite-em-tudo-que-voce-sente-identifique-seus-esquemas-emocionais-e-liberte-se-da-ansiedade-e-da-depressao-artmed-grupo-a-2475
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/terapia-do-esquema-para-casais-base-teorica-e-intervencao-artmed-grupo-a-1672
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/inovacoes-em-terapia-cognitivo-comportamental-artmed-grupo-a-1909
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/livros-1-53
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/jogo-das-crencas-ric-jogos-1008
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/tabuleiro-cognitivo-ric-jogos-1271
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/tabuleiro-da-ansiedade-psicoeducacao-e-intervencao-com-adolescentes-e-adultos-ric-jogos-1913
https://www.sinopsyseditora.com.br/busca/?busca=RIC JOGOS
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-antidepress-o-matrix-1658
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-autoconhecimento-para-pessoas-dif-ceis-matrix-2315
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-antiansiedade-matrix-1280
https://www.sinopsyseditora.com.br/busca/?busca=caixinha matrix
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/nao-acredite-em-tudo-que-voce-sente-identifique-seus-esquemas-emocionais-e-liberte-se-da-ansiedade-e-da-depressao-artmed-grupo-a-2475
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/terapia-do-esquema-para-casais-base-teorica-e-intervencao-artmed-grupo-a-1672
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/inovacoes-em-terapia-cognitivo-comportamental-artmed-grupo-a-1909
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/livros-1-53
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/jogo-das-crencas-ric-jogos-1008
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/tabuleiro-cognitivo-ric-jogos-1271
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/tabuleiro-da-ansiedade-psicoeducacao-e-intervencao-com-adolescentes-e-adultos-ric-jogos-1913
https://www.sinopsyseditora.com.br/busca/?busca=RIC JOGOS
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-antidepress-o-matrix-1658
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-autoconhecimento-para-pessoas-dif-ceis-matrix-2315
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-antiansiedade-matrix-1280
https://www.sinopsyseditora.com.br/busca/?busca=caixinha matrix
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/nao-acredite-em-tudo-que-voce-sente-identifique-seus-esquemas-emocionais-e-liberte-se-da-ansiedade-e-da-depressao-artmed-grupo-a-2475
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/terapia-do-esquema-para-casais-base-teorica-e-intervencao-artmed-grupo-a-1672
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/inovacoes-em-terapia-cognitivo-comportamental-artmed-grupo-a-1909
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/livros-1-53
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/jogo-das-crencas-ric-jogos-1008
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/tabuleiro-cognitivo-ric-jogos-1271
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/tabuleiro-da-ansiedade-psicoeducacao-e-intervencao-com-adolescentes-e-adultos-ric-jogos-1913
https://www.sinopsyseditora.com.br/busca/?busca=RIC JOGOS
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-antidepress-o-matrix-1658
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-autoconhecimento-para-pessoas-dif-ceis-matrix-2315
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-antiansiedade-matrix-1280
https://www.sinopsyseditora.com.br/busca/?busca=caixinha matrix
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/nao-acredite-em-tudo-que-voce-sente-identifique-seus-esquemas-emocionais-e-liberte-se-da-ansiedade-e-da-depressao-artmed-grupo-a-2475
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/terapia-do-esquema-para-casais-base-teorica-e-intervencao-artmed-grupo-a-1672
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/inovacoes-em-terapia-cognitivo-comportamental-artmed-grupo-a-1909
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/livros-1-53
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/jogo-das-crencas-ric-jogos-1008
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/tabuleiro-cognitivo-ric-jogos-1271
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/tabuleiro-da-ansiedade-psicoeducacao-e-intervencao-com-adolescentes-e-adultos-ric-jogos-1913
https://www.sinopsyseditora.com.br/busca/?busca=RIC JOGOS
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-antidepress-o-matrix-1658
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-autoconhecimento-para-pessoas-dif-ceis-matrix-2315
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-antiansiedade-matrix-1280
https://www.sinopsyseditora.com.br/busca/?busca=caixinha matrix
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/nao-acredite-em-tudo-que-voce-sente-identifique-seus-esquemas-emocionais-e-liberte-se-da-ansiedade-e-da-depressao-artmed-grupo-a-2475
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/terapia-do-esquema-para-casais-base-teorica-e-intervencao-artmed-grupo-a-1672
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/inovacoes-em-terapia-cognitivo-comportamental-artmed-grupo-a-1909
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/livros-1-53
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/jogo-das-crencas-ric-jogos-1008
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/tabuleiro-cognitivo-ric-jogos-1271
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/tabuleiro-da-ansiedade-psicoeducacao-e-intervencao-com-adolescentes-e-adultos-ric-jogos-1913
https://www.sinopsyseditora.com.br/busca/?busca=RIC JOGOS
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-antidepress-o-matrix-1658
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-autoconhecimento-para-pessoas-dif-ceis-matrix-2315
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-antiansiedade-matrix-1280
https://www.sinopsyseditora.com.br/busca/?busca=caixinha matrix
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/nao-acredite-em-tudo-que-voce-sente-identifique-seus-esquemas-emocionais-e-liberte-se-da-ansiedade-e-da-depressao-artmed-grupo-a-2475
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/terapia-do-esquema-para-casais-base-teorica-e-intervencao-artmed-grupo-a-1672
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/inovacoes-em-terapia-cognitivo-comportamental-artmed-grupo-a-1909
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/livros-1-53
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/jogo-das-crencas-ric-jogos-1008
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/tabuleiro-cognitivo-ric-jogos-1271
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/tabuleiro-da-ansiedade-psicoeducacao-e-intervencao-com-adolescentes-e-adultos-ric-jogos-1913
https://www.sinopsyseditora.com.br/busca/?busca=RIC JOGOS
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-antidepress-o-matrix-1658
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-autoconhecimento-para-pessoas-dif-ceis-matrix-2315
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-antiansiedade-matrix-1280
https://www.sinopsyseditora.com.br/busca/?busca=caixinha matrix
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/nao-acredite-em-tudo-que-voce-sente-identifique-seus-esquemas-emocionais-e-liberte-se-da-ansiedade-e-da-depressao-artmed-grupo-a-2475
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/terapia-do-esquema-para-casais-base-teorica-e-intervencao-artmed-grupo-a-1672
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/inovacoes-em-terapia-cognitivo-comportamental-artmed-grupo-a-1909
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/livros-1-53
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/jogo-das-crencas-ric-jogos-1008
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/tabuleiro-cognitivo-ric-jogos-1271
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/tabuleiro-da-ansiedade-psicoeducacao-e-intervencao-com-adolescentes-e-adultos-ric-jogos-1913
https://www.sinopsyseditora.com.br/busca/?busca=RIC JOGOS
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-antidepress-o-matrix-1658
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-autoconhecimento-para-pessoas-dif-ceis-matrix-2315
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-antiansiedade-matrix-1280
https://www.sinopsyseditora.com.br/busca/?busca=caixinha matrix
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/nao-acredite-em-tudo-que-voce-sente-identifique-seus-esquemas-emocionais-e-liberte-se-da-ansiedade-e-da-depressao-artmed-grupo-a-2475
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/terapia-do-esquema-para-casais-base-teorica-e-intervencao-artmed-grupo-a-1672
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/inovacoes-em-terapia-cognitivo-comportamental-artmed-grupo-a-1909
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/livros-1-53
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/jogo-das-crencas-ric-jogos-1008
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/tabuleiro-cognitivo-ric-jogos-1271
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/tabuleiro-da-ansiedade-psicoeducacao-e-intervencao-com-adolescentes-e-adultos-ric-jogos-1913
https://www.sinopsyseditora.com.br/busca/?busca=RIC JOGOS
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-antidepress-o-matrix-1658
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-autoconhecimento-para-pessoas-dif-ceis-matrix-2315
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-antiansiedade-matrix-1280
https://www.sinopsyseditora.com.br/busca/?busca=caixinha matrix
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/nao-acredite-em-tudo-que-voce-sente-identifique-seus-esquemas-emocionais-e-liberte-se-da-ansiedade-e-da-depressao-artmed-grupo-a-2475
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/terapia-do-esquema-para-casais-base-teorica-e-intervencao-artmed-grupo-a-1672
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/inovacoes-em-terapia-cognitivo-comportamental-artmed-grupo-a-1909
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/livros-1-53
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/jogo-das-crencas-ric-jogos-1008
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/tabuleiro-cognitivo-ric-jogos-1271
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/tabuleiro-da-ansiedade-psicoeducacao-e-intervencao-com-adolescentes-e-adultos-ric-jogos-1913
https://www.sinopsyseditora.com.br/busca/?busca=RIC JOGOS
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-antidepress-o-matrix-1658
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-autoconhecimento-para-pessoas-dif-ceis-matrix-2315
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-antiansiedade-matrix-1280
https://www.sinopsyseditora.com.br/busca/?busca=caixinha matrix
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/nao-acredite-em-tudo-que-voce-sente-identifique-seus-esquemas-emocionais-e-liberte-se-da-ansiedade-e-da-depressao-artmed-grupo-a-2475
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/terapia-do-esquema-para-casais-base-teorica-e-intervencao-artmed-grupo-a-1672
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/inovacoes-em-terapia-cognitivo-comportamental-artmed-grupo-a-1909
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/livros-1-53
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/jogo-das-crencas-ric-jogos-1008
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/tabuleiro-cognitivo-ric-jogos-1271
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/tabuleiro-da-ansiedade-psicoeducacao-e-intervencao-com-adolescentes-e-adultos-ric-jogos-1913
https://www.sinopsyseditora.com.br/busca/?busca=RIC JOGOS
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-antidepress-o-matrix-1658
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-autoconhecimento-para-pessoas-dif-ceis-matrix-2315
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-antiansiedade-matrix-1280
https://www.sinopsyseditora.com.br/busca/?busca=caixinha matrix
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/nao-acredite-em-tudo-que-voce-sente-identifique-seus-esquemas-emocionais-e-liberte-se-da-ansiedade-e-da-depressao-artmed-grupo-a-2475
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/terapia-do-esquema-para-casais-base-teorica-e-intervencao-artmed-grupo-a-1672
https://www.sinopsyseditora.com.br/livros/inovacoes-em-terapia-cognitivo-comportamental-artmed-grupo-a-1909
https://www.sinopsyseditora.com.br/produtos/livros-1-53
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/jogo-das-crencas-ric-jogos-1008
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/tabuleiro-cognitivo-ric-jogos-1271
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/tabuleiro-da-ansiedade-psicoeducacao-e-intervencao-com-adolescentes-e-adultos-ric-jogos-1913
https://www.sinopsyseditora.com.br/busca/?busca=RIC JOGOS
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-antidepress-o-matrix-1658
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-autoconhecimento-para-pessoas-dif-ceis-matrix-2315
https://www.sinopsyseditora.com.br/material-terapeutico/caixinha-antiansiedade-matrix-1280
https://www.sinopsyseditora.com.br/busca/?busca=caixinha matrix

