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RESUMORESUMORESUMORESUMO    

 
Como objetivo deste trabalho, pretendemos  analisar os principais aspectos cognitivos no quadro da 
depressão. Objetivou-se ainda de forma específica caracterizar a depressão sob uma perspectiva geral; 
pesquisar em literaturas especializadas, os aspectos cognitivos no quadro de depressão e e discorrer sobre 
a aplicabilidade da Terapia Cognitivo-Comportamental no tratamento da depressão. Quanto à 
metodologia adotada, pode-se destacar que trata-se de um artigo de revisão elaborado a partir de uma 
pesquisa eminentemente bibliográfica de caráter qualitativo, a fim de abordar evidências da aplicabilidade 
da TCC no tratamento da depressão. Com a elaboração do artigo, pôde-se comprovar que os 
pensamentos automáticos disfuncionais são os principais aspectos cognitivos na depressão. Diante deste 
contexto, pode-se inferir que reavaliando e corrigindo seu pensamento, o paciente aprende a dominar 
problemas e situações que ele previamente considerava insuperáveis. Atualmente, para prevenir e tratar a 
depressão, a TCC individual ou em grupo com tempo limitado e com formato estruturado é um modelo 
de trabalho psicoterápico de fundamental importância para atender às demandas atuais das instituições de 
saúde mental e como um recurso para tratar um maior número de pessoas em um curto período de 
tempo, desenvolvendo nelas habilidades cognitivas e comportamentais.   
 
Palavras ChavesPalavras ChavesPalavras ChavesPalavras Chaves: : : :     

Depressão. Cognição. Terapia Cognitivo-Comportamental. 
    

1111. . . . IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

O presente trabalho intitulado Os Aspectos Cognitivos da DepressãoOs Aspectos Cognitivos da DepressãoOs Aspectos Cognitivos da DepressãoOs Aspectos Cognitivos da Depressão surge como 
produto de motivação pessoal e relacionado com a experiência profissional de 
atendimento com sujeito envolvido nesse quadro, e bem como pelos surpreendentes 
resultados adquiridos com a utilização da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). 

 
Em função das tensões psicossociais vivenciadas na vida moderna, a depressão 

surge em nossos dias como um dos grandes sintomas da instabilidade emocional que 
afeta a população urbana, e através do qual outras patologias vem surgindo, e que se 
configuram como desafios para efeito de atendimento na área da saúde mental.Neste 
trabalho apresentamos como foco do problema o seguinte questionamento: Quais são os 
principais aspectos cognitivos no quadro da depressão? Os pensamentos automáticos 
disfuncionais são os principais aspectos cognitivos na depressão. Entendemos que 
reavaliando e corrigindo seu pensamento, o paciente aprende a dominar problemas e 
situações que ele previamente considerava insuperáveis. Como objetivo geral deste 
trabalho, pretendemos analisar os principais aspectos cognitivos no quadro da 
depressão. Objetivamos ainda de forma específica caracterizar a depressão sob uma 
perspectiva geral; pesquisar em literaturas especializadas, os aspectos cognitivos no 
quadro de depressão e discorrer sobre a aplicabilidade da Terapia Cognitivo-
Comportamental no tratamento da depressão. 
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Para se justificar a relevância da discussão do tema em meios acadêmicos e sociais 
pode-se destacar que a depressão há muito é um dos assuntos mais estudados na área 
de psicologia e sob os mais diferentes ângulos. Este estudo busca, antes de qualquer 
outra premissa, compreender a depressão como manifestação existencial, realizando 
uma reflexão sistematizada que compreenda a depressão como fenômeno humano e 
que, tal como outra ocorrência da existência, faz-se presente nas mais diferentes 
situações e contextos.  Deve ficar claro que neste estudo não há uma preocupação em 
concordar com os estudos nem discordar deles, arrolando a depressão na literatura 
especializada.  

 
Um estudo envolvendo a depressão não poderia deixar de abordar o próprio 

sofrimento existencial de sua ocorrência, que, muitas vezes até maior do que o próprio 
sofrimento orgânico, necessita de um olhar de complacência à sua manifestação. Neste 
contexto, procuram-se caminhos alternativos para compreender a depressão à luz dos 
aspectos cognitivos.  

 
Nesse estudo, a preocupação foi os principais aspectos cognitivos no quadro da 

depressão, bem como refletir sobre os determinantes que levam uma pessoa a efetivar a 
escolha da depressão para a resolução de seus conflitos existenciais, buscando trazer o 
componente humano à depressão para o bojo dos fenômenos existenciais. Fenômenos 
que estão a exigir algo além dessa visão organicista que, de forma estritamente 
mecanicista, reduz a amplitude presente no fenômeno da depressão. 

 
Diante da praticidade medicamentosa colocada ao alcance de todos, sob as mais 

diferentes formas, a reflexão sobre o desespero humano é algo restrito apenas a um 
punhado de sonhadores. Sonhadores que ainda acreditam em uma perspectiva mais 
digna e plena para a existência humana. Que continuam a sonhar com o dia em que 
verão a psicologia e a psiquiatria, que caminham lado a lado no problema da depressão, 
se tornarem mais humanas na compreensão da existência. 

 
Este estudo foi importante não somente para atender a uma exigência curricular de 

pós-graduação em terapia cognitiva comportamental da Faculdade Martha Falcão, mas 
como também poderá contribuir para o acervo acadêmico da Faculdade Martha Falcão, 
podendo o estudo servir como fonte de referência e consulta para os profissionais de 
psicologia e áreas correlatas. 

 
Quanto à metodologia adotada neste trabalho, pode-se destacar que trata-se de 

um artigo de revisão elaborado a partir de uma pesquisa eminentemente bibliográfica de 
caráter qualitativo, a fim de abordar evidências da aplicabilidade da TCC no tratamento 
da depressão.  

 
Assim, no presente estudo de análise bibliográfica, apresentamos as bases 

conceituais da Depressão como um estado de abatimento físico, mental e emocional, 
considerando os estudos mais recentes dessa abordagem; consideramos ainda os fatores 
epidemiológicos da depressão, levando em conta o alto índice das incidências 
individuais e suas implicações sociais; como instrumento psicoterápico para efeito de 
tratamento da Depressão, apresentamos um estudo da Terapia Cognitivo-
Comportamental (TCC), tido como uma ferramenta eficaz para atenuar o sofrimento 
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psíquico de sujeitos vitimados pela Depressão; e, alinhado com os objetivos iniciais  de 
nossa proposta de estudo, conforme a temática em epígrafe, apresentamos vários 
Modelos Cognitivos e Comportamentais da Depressão, interpostos como produto de 
nossa experiência clínica; e finalmente, consideramos a aplicabilidade da Terapia 
Cognitivo-comportamental no tratamento da Depressão, como veremos a seguir. 

    
    
    
    
2222. . . . Bases Conceituais da DepressãoBases Conceituais da DepressãoBases Conceituais da DepressãoBases Conceituais da Depressão    

    
De acordo com Angelotti (2001), o termo depressão, tem sido empregado para 

descrever tanto um estado afetivo normal, tal como uma tristeza aparente, como um 
sintoma ou transtornos associados. A tristeza constitui uma resposta às situações de 
perda, derrota ou outros desapontamentos. As situações de perda podem, por meio do 
retraimento, causar danos cognitivos, fisiológicos e comportamentais.  

 
A depressão, usando a conceituação de Theodore A. Stern apud Oliveira (1995), é 

um espectro de estados emocionais que pode variar de sentimento normal de 
desencorajamento, desapontamento ou tristeza, a um sentimento de desesperança ou 
luto, até uma desordem psiquiátrica do humor.  

 
Guariente (2002) conceitua a depressão como um distúrbio mental decorrente de 

um conflito interno e de uma alteração bioquímica. O conflito interno pode ser 
desencadeado ou despertado por vários fatores: psíquicos, orgânicos e sociais. A 
intensidade do conflito interno e a sua durabilidade determinarão a gravidade da 
depressão, assim como o rompimento que o indivíduo terá com a sua realidade interna 
e externa. 

 
A depressão se caracteriza principalmente por meio de sinais 

(o que pode ser visto) e de sintomas (o que a pessoa sente). Os 
sinais e sintomas da depressão devem permanecer na maior parte 
do dia e por mais de duas semanas. Os sinais e os sintomas são 
avisos de que algo não vai bem com a pessoa, e será por meio 
deles que as condutas psicoterapêuticas e psicofarmacológicas 
intervirão na intenção de restabelecer o equilíbrio mental, 
orgânico e social da pessoa envolvida (GUARIENTE, 2002, p.17).  

 
Do ponto de vista psicopatológico, os quadros depressivos têm como elemento 

central o humor triste. Entretanto, elas caracterizam-se por uma multiplicidade de 
sintomas afetivos, instintivos e neurovegetativos, ideativos e cognitivos, relativos à 
autovaloração, à volição e à psicomotricidade. Também podem estar presentes sintomas 
psicóticos e fenômenos biológicos (marcadores biológicos) associados 
(DALGALARRONDO, 2000).  

 
Kaplan et al. (1997), afirmam que dentre os principais sintomas e sinais psíquicos 

da depressão e que permanecem por mais de duas semanas e na maior parte do dia, 
destacam-se os seguintes: falta de interesse, tristeza, desânimo, apatia, insegurança, 
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inércia, choro persistente, negativismo, desesperança, irritabilidade, falta de 
concentração, auto-estima depreciada, sentimento de culpa excessivo e inadequado, 
sentimento de impotência e idéias de suicídio.  

 
Lima e Derdyck (2001) esclarecem que uma pessoa deprimida tem como 

principais sintomas angústia, tristeza, desânimo e apatia. Além disso, pode surgir o 
sentimento de culpa e a percepção de que está decepcionando seus familiares e amigos. 
As pessoas deprimidas tornam-se irritadas e ansiosas além do habitual e excessivamente 
críticas consigo mesmas. Há uma falta de energia que torna difícil o engajamento em 
atividades. Podem aparecer sintomas físicos associados, como insônia, perda de apetite 
e de desejo sexual. A desesperança pode crescer, levando a desejos de morrer, isto é, a 
pensamentos suicidas. 

 
Nesse contexto, o valor de uma psicoterapia efetiva no tratamento da depressão, 

pode determinar suas indicações e contra-indicações e estabelecer o manejo do 
comportamento disfuncional, crucial na definição de formas específicas de psicoterapia, 
determinando sua efetividade. 

 
Pesquisas revelam que o tratamento conjugado de medicação e terapia, em 

especial a terapia cognitiva comportamental (TCC), é o mais eficaz e rápido para uma 
melhora ou remissão do quadro de depressão. Para a prevenção de novos episódios 
depressivos, a TCC é mais efetiva do que o tratamento medicamentoso (LIMA e 
DERDYCK, 2001).  

O papel dos psicofármacos no tratamento da depressão tem sido bastante 
revisado, especialmente nos últimos 15 anos, nas mais diversas formas de transtornos 
depressivos. Isso se deve, em parte, à eficácia dos antidepressivos, mas também à 
facilidade de se conduzir estudos clínicos randomizados com drogas. Esse delineamento, 
que se baseia fundamentalmente no poder do processo aleatório de seleção de 
participantes nos estudos, é aplicado a intervenções psicossociais complexas com maior 
dificuldade (LIMA et al., 2004).  

 
De acordo com esclarecimentos de Angelotti (2001), embora as drogas 

antidepressivas apresentem resultados menos dispendiosos do que a psicoterapia, a 
aderência ao tratamento atinge apenas uma parcela da população, sendo a psicoterapia 
sua coadjuvante. Um dos fatores de resistência ao tratamento medicamentoso diz 
respeito a objeções pessoais e a efeitos colaterais que a droga produz no organismo. 

 
A taxa de recaída é relativamente alta para aqueles pacientes que se utilizam 

apenas da medicação, sendo de suma importância a associação com a psicoterapia. 
Tem-se conhecimento que em longo prazo, quando comparados os dois tipos de 
tratamento, a aprendizagem a partir da experiência terapêutica ajuda os pacientes a 
enfrentarem suas dificuldades atuais e subseqüentes. 

 
No mundo moderno a depressão se tornou um fenômeno tão freqüente a ponto de 

ser considerada por algumas pessoas como reação normal dos tempos atuais, desde que 
não interfira nas nossas atividades cotidianas.  
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No entanto, segundo a visão de Lowen (1983), este ponto de vista estatístico não 
leva em conta, porém, a gravidade do problema e as sensações que acompanham o 
indivíduo durante toda sua vida, podendo não interferir diretamente em seu trabalho, 
mas fazendo-o negativamente nos relacionamentos afetivos, sociais, estimulando o 
desequilíbrio psicológico interno do indivíduo, conduzindo-o para uma vida insatisfatória 
e improdutiva, sob vários aspectos. 

 
De acordo com João (1987), alguns terapeutas já a identificam como o mal do 

século, devido a sua alta incidência no atendimento psiquiátrico. Porém, é conveniente 
considerar cada caso e suas condições. Não se pode querer que o indivíduo seja alegre o 
tempo todo, mas constata-se que, apesar de as pessoas terem que enfrentar situações 
difíceis, é natural afirmar que a base do comportamento saudável é se sentir bem com 
seu trabalho, seus relacionamentos, seus “hobbies” etc. É provável que existam ocasiões 
em que se sinta tristeza, desapontamento, dor e desgosto, assim como haverá momentos 
em que o indivíduo encontrará prazer e alegria. 

 
A condição do ser humano saudável está na sua disposição em enfrentar seus 

problemas e se comportar de modo ativo para solucioná-los, por mais difícil ou doloroso 
que isto lhe pareça. Poderá experimentar sentimentos desagradáveis, mas não se deixará 
intimidar por eles a ponto de lhes permitir dominar sua conduta de vida. Isto significa 
que, provavelmente, passará por sentimentos de tristeza ou desapontamento sem entrar 
necessariamente em depressão. 

 
Retomando o pensamento de Lowen (1983), ser incapaz de reagir distingue o 

estado depressivo de todas as outras condições emocionais. Uma pessoa desanimada 
recuperará sua fé e esperança quando a situação mudar, enquanto que na pessoa 
deprimida a disposição para reagir está limitada. 

 
João (1987), destaca que muitos casos não são tão graves, enquanto outros 

revelam grau intenso e, se não forem tratados adequadamente, poderão agravar-se 
ainda mais.  Embora para melhor entender a matéria seja necessário conhecer os 
determinantes dos sintomas, isto é, as causas da depressão e como isso se processa, 
também é necessário saber que existem vários estilos e níveis de depressão. 

 
De acordo com estudos de Solomon e Patch (1975), a depressão começa com 

sentimentos comuns de tristeza, a qual pode ser, por si só, sua essência. É comum que a 
pessoa deprimida não tenha consciência de seus sentimentos, mas que identifique 
alguma coisa como errada e perceba sensações físicas, tais como opressão no coração, 
angústia, impaciência etc. Não se pode esquecer que o processo depressivo também 
deve ser encarado em função de sua intensidade, isto é, pode variar desde uma simples 
tristeza passageira, de intensidade mais leve, até o desespero em grau extremo. 

 
Na síndrome leve, o deprimido se sente incapaz, coibido, infeliz e reage de forma 

pessimista, desqualificando a si mesmo. Além disso, revela desânimo, tédio ou falta de 
força para reagir, além de forte tendência à não-reação. A espontaneidade desaparece e 
o indivíduo se sente excessivamente fatigado, embora consiga realizar seu trabalho. Suas 
atitudes se tornam mais lentas e se preocupa exageradamente com problemas pessoais. 
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Alguns indivíduos se tornam queixosos. Outros, desconfiados (SOLOMON e  PATCH, 
1975).  

 
Na depressão mais profunda, existe uma tensão desagradável e constante 

acompanhada de dor mental, que compreende angústia, desespero, desgosto e 
profundos sentimentos de raiva e medo. A dor mental também pode ser expressa sob a 
forma de agitação e desesperança, quando então a pessoa se predispõe a uma sensação 
crítica de que nunca deveria ter nascido, ou tem o desejo de deixar de viver. A insônia é 
o sintoma predominante. O relacionamento se torna penosamente difícil e o 
comportamento reflete sentimentos de desespero e aflição (SOLOMON e  PATCH, 
1975).  

 
Segundo Guariente (2002), o rompimento com a realidade interna e externa pode 

variar na sua forma e intensidade: 
 
- Existem pessoas que estão em depressão, mas ainda conseguem trabalhar e 

orientar-se, mesmo com um certo comprometimento de sua coerência psíquica e sócio-
histórica (depressão leve); 

- Outros têm maiores dificuldades em suportar a pressão e apresentam maiores 
comprometimentos no rendimento de sua produção e na clareza de sua percepção 
(depressão moderada); 

- Outros rompem mais nitidamente com tudo e com todos e se isolam em seus 
tenebrosos calvários, podendo chegar até a morte, que seria o rompimento mais severo 
e definitivo com sua realidade interna e externa (depressão grave). 

 
Conforme observa João (1987), a conduta afetiva desalentada e melancólica do  

indivíduo se projeta em seu ambiente, através da sensação de rejeição ou abandono 
sem que nada a provoque. Pode chegar a preocupar-se exageradamente com suas 
reflexões depressivas, a ponto de alterar sua capacidade de atenção, concentração e 
memória. Alguns pacientes chegam a queixar-se de sua incapacidade para pensar. São 
sintomas freqüentes: cefaléia, pressão interna na cabeça, fadiga, perda do apetite e 
desinteresse sexual. É comum no depressivo a reclamação de insônia ou “sono curto”, 
isto é, acordar demasiadamente cedo ou demorar muito para dormir. Sentimentos de 
culpa e auto-acusacões são constantes, algumas vezes acompanhados de uma sensação 
interna de raiva e medo. É possível o surgimento de pensamentos suicidas. 

 
Qualquer acontecimento é interpretado pelo indivíduo em função do seu próprio 

quadro de referência e, conseqüentemente, de seu estado de ânimo. Sua iniciativa se 
torna limitada e quando responde a alguma pergunta o faz com atraso. A expressão 
facial é de tristeza, abandono, desesperança, ou mesmo de medo; os olhos tendem a 
voltar-se para baixo, como que por atração; a boca toma forma semelhante à de quem 
vai chorar. A movimentação corporal se torna lenta e a postura é corcunda, com o peito 
voltado para dentro, cabeça baixa, imagem semelhante ao Pensador, de Rodin. Há 
tendência da pessoa em apoiar a cabeça sobre as mãos segurando a testa ou o rosto, ou 
mesmo o queixo. A depressão, aos poucos, é acompanhada de falta de apetite, perda de 
peso, mau hálito, língua esbranquiçada e constipação intestinal (JOÃO, 1987).  
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Cammer (1978), destaca que de acordo com sua origem, a depressão pode ser 
classificada como endógena, reativa e neurótica. Qualquer tipo de depressão apresenta 
três aspectos essenciais: Intensidade, duração e qualidade. 

 
Intensidade:  Quanto à intensidade, a depressão pode ser leve, moderada ou 

grave. As leves desaparecem com rapidez, enquanto as moderadas e graves são mais 
prolongadas e consideradas como sérias, a ponto de exigirem auxílio terapêutico. 

Duração: A duração pode ser classificada como aguda, recorrente ou crônica. As 
agudas podem surgir rapidamente, independentemente de causa, e durar apenas uma 
semana, podendo até desaparecer espontaneamente, sem tratamento. A recorrente 
corresponde a uma crise aguda que reaparece a intervalos irregulares, intercalados por 
períodos normais denominados remissões. A depressão crônica surge mais regularmente 
e permanece por um período de tempo indefinido.  

Qualidade: A qualidade pode ser retardada, quando as reações das pessoas se 
tornam lentas, e agitada, quando a pessoa apresenta um estado de excitação geral. 

 
3333. . . . Fatores Epidemiológicos da depressãoFatores Epidemiológicos da depressãoFatores Epidemiológicos da depressãoFatores Epidemiológicos da depressão    

    
Segundo Lima et al. (2004), a depressão é um dos transtornos psiquiátricos mais 

comuns, com distribuição universal, e constitui um grande problema de saúde pública. A 
Organização Mundial de Saúde destaca que o grau de incapacitação devido aos 
transtornos depressivos é maior do que em outras doenças crônicas e recorrentes, como 
hipertensão, diabete melito, artrite ou dor lombar crônica. Calcula-se que, até o ano 
2020, a depressão será a segunda causa de incapacitação no mundo, atrás apenas da 
doença coronariana isquêmica. 

 
De acordo com dados do relatório especial do National Institute of Mental Health 

sobre The Depressive Disorders, em 1973, preparado por Secunda, Katz, Friedman e 
Schuyler afirmou que a depressão corresponde a 75% de todas as hospitalizações 
psiquiátricas e que durante qualquer ano dado, 15% de todos os adultos entre 18 e 74 
anos podem sofrer sintomas depressivos significativos. Em termos de custos monetários, 
os autores sugeriram uma cifra entre 0,3 e 0,9 bilhões de dólares. Esses autores também 
reiteraram que “a carga de terapia para a grande proporção de doenças depressivas 
(75% de todas as hospitalizações psiquiátricas) incide vigorosamente sobre modalidades 
terapêuticas psicossociais (BECK et al., 1997).  

 
Dalgalarrondo (2000) destaca que segundo levantamento da OMS, a depressão 

afeta cerca de 50 milhões de pessoas no mundo todo, sendo considerada a primeira 
causa de incapacidade2 entre todos os problemas de saúde. Sendo assim, as síndromes 
depressivas são, atualmente, reconhecidas como um problema prioritário de saúde 
pública.  

 
Segundo Angelotti (2001), estudos epidemiológicos sobre a depressão são 

fundamentais para a investigação de fatores etiológicos e de aspectos que possam alertar 
o curso da patologia. Podem ser observadas alterações na prevalência e na incidência de 
                                                 
2
 Incapacidade definida como uma variável composta por duração do transtorno e uma série de 22 indicadores de 

disfunção e sofrimento.  
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depressão em diferentes subgrupos dentro de uma mesma população, desde que haja 
maior rigor na conceituação desse quadro. Para se obterem dados referentes às 
diferentes faixas etárias e níveis socioeconômicos, devem ocorrer planejamentos mais 
definidos de políticas governamentais, programas e serviços de saúde mental. 

 
Autoridades em saúde mental estimam que de 12% a 15% da população adulta 

teve ou terá um episódio depressivo que justifique tratamento. Adultos entre 18 e 74 
anos podem apresentar comportamentos significativos de sintomas depressivos, o que 
caracteriza o número elevado em internações psiquiátricas (ANGELOTTI, 2001).  

Estudos sobre a prevalência de depressão maior na população americana foi de 
1,6% para o sexo masculino e de 2,9% para o sexo feminino; e, ao longo da vida, de 
12,7% para os homens e de 21,3% para as mulheres. Em contrapartida, na população 
canadense foram encontrados 2,5% para os homens e 3,9% para as mulheres, enquanto 
a prevalência ao longo da vida foi de 5,9% para a população masculina e de 11,4% 
para a população feminina. Na população brasileira, os dados variam de acordo com a 
localização, sendo 1,9% em São Paulo, 2,8% em Brasília e 10,2% em Porto Alegre. Os 
resultados encontrados no sul do país diferem de outras regiões em função da 
experiência clínica dos pesquisadores (ANGELOTTI, 2001). 

 
Diante dos dados supra citados, pode-se verificar que, quando analisados em 

diversas populações e culturas, índices muito próximos são alcançados, no entanto, as 
análises adicionais desses estudos sugerem que efeitos metodológicos possam explicar 
esses achados, o que justificaria tais divergências, mas com tendências a resultados 
similares. 

 
Nos últimos 15 anos foram publicados centenas de estudos sistemáticos relevantes 

ao substrato biológico e ao tratamento medicamentoso da depressão. Diversas 
publicações de agências governamentais, bem como avanços do setor privado, 
sugeriram que ocorreram avanços definitivos no entendimento da psicobiologia da 
depressão e no tratamento deste transtorno através de terapia medicamentosa (BECK et 
al., 1997).  

 
No entanto, Beck et al. (1997) esclarecem que, apesar deste quadro, o clínico se 

defronta com uma situação intrigante. Embora tenham ocorrido avanços na terapia 
química da depressão, não há evidências de que a prevalência da depressão tenha 
diminuído. Além disso, a taxa de suicídios, que em geral foi considerada como um índice 
de prevalência de depressão, não reduziu, e, em realidade, aumentou nos últimos anos.  

 
 

4444. . . . Definição da Terapia CognitivaDefinição da Terapia CognitivaDefinição da Terapia CognitivaDefinição da Terapia Cognitiva----Comportamental (TCC)Comportamental (TCC)Comportamental (TCC)Comportamental (TCC)    
 
Neste item inicialmente, realiza-se uma breve visão do histórico da TCC, haja vista 

que os princípios fundamentais ligados a idéias da TCC, foram descritas pela primeira 
vez há milhares de anos. Em poucas palavras, pode-se afirmar que a TCC constitui-se na 
integração de técnicas comportamentais com cognitivas e fundamenta-se no pressuposto 
de que o afeto e o comportamento do indivíduo são determinados pelo modo como ele 
estrutura seu mundo em termos cognitivos.  
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Atualmente, a TCC é uma das formas mais amplamente praticadas de psicoterapia 
para transtornos psiquiátricos, dentre os quais, a depressão. Esta abordagem de 
tratamento se baseia em preceitos sobre a função da cognição no controle da emoção e 
dos comportamentos humanos, os quais foram traçados através de escritos de filósofos 
desde a antigüidade até os dias de hoje.  

 
Historicamente, os elementos cognitivos dessa perspectiva foram reconhecidos 

pelos filósofos estóicos Epíteto, Cícero, Sêneca, entre outros, 2 mil anos antes da 
introdução da TCC por Aaron T. Beck. O estóico grego Epíteto, por exemplo, escreveu 
que os homens não se perturbam pelas coisas que acontecem, mas sim pelas opiniões 
sobre as coisas. Também nas tradições filosóficas orientais, como o taoísmo e o 
budismo, a cognição é considerada como uma força primária na determinação do 
comportamento humano (BECK et al., 1997). 

 
A perspectiva de que o desenvolvimento de um estilo saudável de pensamento 

pode reduzir a angústia ou dar uma maior sensação de bem-estar é um tema comum 
entre muitas gerações e culturas. O filósofo persa da Antigüidade Zoroastro baseou seus 
ensinamentos em três pilares principais: pensar bem, agir bem e falar bem. Benjamin 
Franklin, um dos pais da constituição dos Estados Unidos, escreveu extensamente sobre 
o desenvolvimento de atitudes construtivas, as quais ele acreditava que influenciavam 
favoravelmente o comportamento. Durante os séculos XIX e XX, filósofos europeus, 
incluindo Kant, Heidegger, Jaspers e Frankl, continuaram a desenvolver a idéia de que 
os processos cognitivos conscientes têm um papel fundamental na existência humana.  

 
Frankl apud Wright et al. (2008), por exemplo, afirmou persuasivamente que 

encontrar uma sensação de sentido da vida ajudava a servir como um antídoto para o 
desespero e a desilusão. Os construtos que definem a TCC foram desenvolvidos por 
Aaron T. Beck e outros psiquiatras e psicólogos influentes, a partir dos anos de 1960. A 
TCC distingue-se por uma grande quantidade de pesquisas que examinaram suas teorias 
básicas e demonstraram a eficácia do tratamento.  

 
Aaron T. Beck foi a primeira pessoa a desenvolver completamente teorias e 

métodos para aplicar as intervenções cognitivas e comportamentais a transtornos 
emocionais. Embora tenha partido de conceitos psicanalíticos, Beck observou que suas 
teorias cognitivas eram influenciadas pelo trabalho de vários analistas pós-freudianos, 
como Adler, Horney e Sullivan. O foco destes nas auto-imagens distorcidas pressagiava 
o desenvolvimento de formulações cognitivocomportamentais mais sistematizadas dos 
transtornos psiquiátricos e da estrutura da personalidade. A teoria dos construtos 
pessoais (crenças nucleares ou auto-esquemas) de Kelly datada de 1955 e a terapia 
racional-emotiva de Ellis também contribuíram para o desenvolvimento das teorias e dos 
métodos cognitivo-comportamentais (WRIGHT et al., 2008). 

De forma sucinta, Wright et al. (2008, p.15) esclarecem que a TCC é uma 
abordagem de senso comum que se baseia em dois princípios centrais: “nossas 
cognições têm uma influência controladora sobre nossas emoções e comportamento; e o 
modo como agimos ou nos comportamos pode afetar profundamente nossos padrões de 
pensamento e nossas emoções”. 
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Segundo Lima e Derdyck (2001), a TCC é voltada para a solução de problemas e 
atenta para os fatores mantenedores das dificuldades, e não para suas origens. Além 
disso, utiliza-se de métodos indutivos por meio dos quais o cliente aprende a considerar 
pensamentos e crenças como hipóteses cuja validade podem ser testadas. Em sua 
estrutura formal, a TCC é uma abordagem diretiva e dura por tempo limitado. 

 
Um dos seus objetivos é facilitar a aprendizagem de novos comportamentos e 

cognições durante as sessões, bem como a generalização destes para o cotidiano do 
cliente. Com o auxílio dos terapeutas e/ou dos demais clientes, se o formato for de grupo 
e com tarefas de casa, cuja importância é central na TCC, os clientes aprendem a 
observar e registrar seus comportamentos e cognições, após efetuar análises e treinos de 
procedimentos nas sessões que facilitam a aquisição de novos repertórios (LIMA e 
DERDYCK, 2001). 

 
A terapia cognitiva é uma abordagem estruturada, diretiva, ativa, de prazo 

limitado, usada para tratar uma variedade de transtornos psiquiátricos (por exemplo, 
depressão, ansiedade, fobias, queixas somáticas etc.). Ela se fundamenta na 
racionalidade teórica subjacente de que o afeto e o comportamento de um indivíduo são 
em grande parte determinados pelo modo como ele estrutura o mundo. Suas cognições 
(“eventos” verbais ou pictóricos em seu fluxo de consciência) baseiam-se em atitudes ou 
pressuposições (esquemas) desenvolvidos a partir de experiências anteriores (BECK et 
al., 1997). 

 
Conforme Angelotti (2001), é considerada estruturada porque, não importando 

qual o diagnóstico ou estágio do tratamento, o terapeuta tende a aderir a uma estrutura 
estabelecida em cada sessão. Verifica o humor, solicita uma breve revisão da semana, 
estabelece, colaborativamente, uma agenda para cada sessão, faz um feedback sobre a 
sessão anterior, revisa as tarefas propostas, discute os itens da agenda, resume freqüente 
mente o que percebeu como importante durante a sessão e solicita ao paciente feedback 
sobre como está se sentindo ao final de cada atendimento. 

 
Torna-se diretiva em função das metas estabelecidas em conjunto com o paciente. 

Dá maior ênfase aos obstáculos que impedem o paciente de resolver problemas e metas 
por si próprio. Dessa forma, eles podem se beneficiar da avaliação que fazem de si, 
observando suas idéias disfuncionais como sendo impróprias, no uso de habilidades 
adquiridas ao longo do tempo. Portanto, o terapeuta dessa abordagem teórica conceitua 
as dificuldades de cada paciente de modo específico e avalia a melhor forma de 
intervenção (ANGELOTTI, 2001).  

 
O terapeuta enfatiza a colaboração e a participação ativa do paciente, como um 

trabalho conjunto em que decidem o que deverá ser trabalhado em cada atendimento, 
sugerindo uma direção sobre o tema abordado. Ensina o paciente a identificar seus 
pensamentos distorcidos e os pontos importantes obtidos em cada sessão, propondo 
tarefas que devem ser executadas em ambiente natural. A TCC visa um tempo limitado, 
que varia de 15 a 20 sessões de tratamento, promovendo alívio imediato dos sintomas, 
o que facilita a remissão do transtorno, ensinando o paciente a resolver seus problemas, 
por meio de ferramentas que evitem recaídas. No início do tratamento sugere-se o 
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atendimento duas vezes por semana que, após um progresso visto como significativo, é 
alterado para uma vez na semana (ANGELOTTI, 2001). 

 
De acordo com Beck et al. (1997), as técnicas terapêuticas específicas empregadas 

são utilizadas dentro do enquadre do modelo cognitivo da psicopatologia e acredita-se 
que a terapia possa ser aplicada efetivamente sem o conhecimento da teoria. As técnicas 
terapêuticas são projetadas para identificar, testar a realidade e corrigir as conceituações 
distorcidas e as crenças disfuncionais (esquemas) por trás destas cognições. Reavaliando 
e corrigindo seu pensamento, o paciente aprende a dominar problemas e situações que 
ele previamente considerou insuperáveis. O terapeuta cognitivo ajuda o paciente a 
pensar e agir de forma mais realística e adaptiva em relação aos seus problemas 
psicológicos e, deste modo, reduz os sintomas. 

 
Beck et al. (1997) destacam que uma variedade de estratégias cognitivas e 

comportamentais são utilizadas na terapia cognitiva. As técnicas cognitivas visam 
delinear e testar as concepções errôneas específicas e pressuposições mal-adaptativas do 
paciente. Esta abordagem consiste em experiências de aprendizagem altamente 
específicas projetadas para ensinar ao paciente as seguintes operações:  

 
(1) monitorar seus pensamentos automáticos negativos (cognições);  
(2) reconhecer as conexões entre cognição, afeto e comportamento;  
(3) examinar as evidências a favor e contra seu pensamento automático distorcido;  
(4) substituir estas cognições tendenciosas por interpretações mais orientadas à 

realidade; e  
(5) aprender a identificar e alterar as crenças disfuncionais que o predispõem a 

distorcer suas experiências. 
 
Diversas técnicas verbais são usadas para explorar a lógica subjacente e a base de 

cognições e pressuposições específicas. O paciente recebe inicialmente uma explicação 
do embasamento racional da terapia cognitiva. A seguir, ele aprende a reconhecer, 
monitorar e registrar seus pensamentos negativos no Registro Diário de Pensamentos 
Disfuncionais. As cognições e pressuposições subjacentes são discutidas e examinadas 
em relação à lógica, validade, adaptatividade e aumento de comportamento positivo 
versus manutenção da patologia. Por exemplo, a tendência da pessoa deprimida a 
sentir-se responsável por resultados negativos, enquanto falha consistentemente em 
assumir crédito por seu próprio sucesso é identificada e discutida. A terapia focaliza 
“sintomas-alvo” específicos (por exemplo, impulsos suicidas). As cognições apoiando 
estes sintomas são identificadas e submetidas então a investigações lógicas e empíricas 
(BECK et al., 1997). 

 
De acordo com Beck et al. (1997), as técnicas comportamentais são usadas com 

pacientes mais severamente deprimidos não apenas para mudar o comportamento, mas 
também para extrair cognições associadas a comportamentos específicos. Um problema 
importante que o terapeuta enfrenta é tomar decisões referentes à escolha e ao timing de 
tipos específicos de intervenções. Tanto as técnicas comportamentais como as cognitivas 
têm seus conjuntos particulares próprios de vantagens e aplicações na terapia cognitiva. 
Os métodos comportamentais são relativamente poderosos em neutralizar a inércia do 
paciente e mobilizá-lo em direção a atividades construtivas.  
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Embora tarefas comportamentais possam ser mais dramáticas em desconfirmar 

crenças falhas, as técnicas cognitivas podem ser o tipo ideal de intervenção para corrigir 
a tendência do paciente a fazer inferências incorretas referentes a eventos específicos. 
Considere uma paciente que concluiu que seus amigos não gostavam dela porque não 
lhe telefonavam há alguns dias. Esta paciente seria instada a praticar habilidades 
cognitivas como identificar os processos “lógicos” que levaram a esta conclusão, 
examinando todas as evidências e considerando explicações alternativas. Uma tarefa 
comportamental seria irrelevante para lidar com este tipo de problema cognitivo (BECK 
et al., 1997). 

 
Para Beck et al. (1997), a terapia geralmente consiste em 15 a 25 sessões em 

intervalos semanais. Os pacientes moderados e severamente deprimidos, usualmente 
requerem entrevistas duas vezes por semana durante pelo menos 4 a 5 semanas, ou 
então, uma vez por semana durante 10 a 15 semanas. Geralmente reduz-se 
gradualmente a freqüência para uma vez a cada 2 semanas durante as últimas visitas e 
recomenda-se “terapia de reforço” após a conclusão do período regular de tratamento. 
Estas visitas de seguimento podem ser agendadas em uma base regular ou podem ser 
deixadas a critério do paciente. Verifica-se que o paciente médio retorna para três ou 
quatro visitas “de reforço” durante o ano seguinte ao término da terapia formal. 

 
De acordo com Angelotti (2001), o funcionamento cognitivo do indivíduo baseia-

se nas interpretações que ele faz do mundo, estruturando-se de forma progressiva 
durante seu desenvolvimento e experiência pessoais. Tais pressupostos compõem seu 
sistema de valores e podem tornar-se contraditórios se operarem como regras rígidas, 
extremistas e resistentes a mudança. O modelo postula três conceitos específicos para 
explicar a de pressão: a tríade cognitiva, esquemas e erros cognitivos. A tríade consiste 
em padrões cognitivos amplos que induzem o indivíduo a considerar a si mesmo, seu 
futuro e suas experiências de uma forma negativista. 

 
A tríade cognitiva gira em torno da visão negativista que o paciente tem de si 

próprio. Ele se auto-observa como portador de defeitos, comportando-se de forma 
inadequada, considerando-se um doente e sem perspectivas para a solução de s 
problemas. Atribui suas experiências fracassadas por motivos psicológicos contra sua 
moralidade ou físico em si mesmo. Acredita ser indesejável e sem valor, subestimando-
se, enfatizando defeitos e críticas em relação a si e aos outros, sem atributos para 
alcançar a felicidade almejada (ANGELOTTI, 2001). 

 
Os esquemas, por sua vez, são utilizados para explicar porque um paciente 

deprimido mantém atitudes indutoras de sofrimento e auto-derrotistas, apesar de 
evidências objetivas de fatores positivos em sua vida. Outro aspecto diz respeito aos 
erros cognitivos ou processamento falho de informações. Os erros ocorrem de forma 
sistemática no pensamento do indivíduo deprimido, que mantém a crença na validade 
de seus conceitos negativistas, apesar da presença de evidências contrárias 
(ANGELOTTI, 2001). 

 
Ainda de acordo com Angelotti (2001), os sintomas motivacionais podem ser 

esclarecidos como conseqüências de cognições negativas. Por se apresentarem como 
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pessimistas e sem esperanças, não se comprometem com metas ou em algum tipo de 
empreendimento. Apresentam ideações suicidas por meio de comportamentos de fuga e 
esquivam-se aos problemas ditos insolúveis ou a qualquer situação que dizem ser, 
intoleráveis em sua condição atual. Superestimam de forma irreal suas dificuldades em 
desenvolver qualquer tipo de tarefa e, por possuírem pensamentos negativos, acreditam 
piamente que nada poderá dar certo, ou seja, nenhum tipo de empreendimento. 

 
Angelotti (2001) destaca que à medida que os esquemas negativistas prevalecentes 

levam a distorções da realidade, ocorrem erros sistemáticos no pensamento do paciente 
deprimido, não levando em conta as interpretações errôneas que fazem da realidade. 
Estes pressupostos disfuncionais são caracterizados como pensamentos negativos 
automáticos (PNA’s), pois envolvem a mente da pessoa sem esforço deliberado. São 
invasivos, percorrem a mente automaticamente sem o mínimo esforço voluntário, 
influenciando as interpretações que faz de si mesmo, do futuro e de eventos passados, 
que, relacionados, alteram sua forma de pensar, sentir e reagir ao mundo. Para que haja 
uma identificação dos PNA’s é necessária uma reestruturação cognitiva e o rápido 
reconhecimento do tipo de distorção que eles mantêm. 

 
Beck et al. (1997) apresentam os principais erros sistemáticos no pensamento do 

paciente deprimido e em seus conceitos negativistas, que mantêm as crenças 
disfuncionais: 

 
- Absolutismo ou pensamento dicotômico: tipo “tudo ou nada”, implacável ou 

defeituoso, santo ou pecador. São formas de avaliar a tendenciosidade das qualidades 
pessoais em categorias extremadas. 

- Super-generalização: refere-se à arbitrariedade em extrair uma regra geral e 
concluir que algo acontecido uma vez poderá ocorrer sempre, através de conclusões 
isoladas. 

- Abstração seletiva: os pacientes filtram somente as coisas negativas e rejeitam as 
positivas. Focalizam um detalhe de determina do contexto e ignoram outras 
características presentes. 

- Inferência arbitrária: chegam a conclusões negativas não justificadas pelos fatos 
da situação, na ausência de evidências, para apoiar a conclusão, ou contrárias à mesma. 

- Magnificação ou minimização: ocorrem em função da distorção refletida nos erros 
de avaliação, pois os pacientes dão ênfase aos erros e imperfeições e minimizam os 
pontos positivos. 

- Personalização: propensão a relacionar eventos externos a si próprio, assumindo 
a responsabilidade por algo negativo, quando eles não têm base para fazê-lo, refletindo 
a própria incapacidade. 

 
Na concepção de Wright et al. (2008), os terapeutas, quando começam a aprender 

a TCC, às vezes cometem o erro de ver essa abordagem como apenas um conjunto de 
técnicas ou intervenções. Assim, eles passam rapidamente por alguns dos ingredientes 
mais importantes da TCC e partem diretamente para a implementação de técnicas, 
como o registro de pensamentos, a programação de atividades ou a dessensibilização. E 
fácil, pois cometer este erro, já que a TCC é conhecida por suas intervenções eficazes e 
pelo fato de os pacientes geralmente gostarem de se envolver em exercícios específicos. 
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Mas, se o terapeuta se focar prematuramente ou muito fortemente na implementação 
das técnicas, perderá a essência da TCC. 

 
Neste contexto, antes de escolher e aplicar técnicas, é preciso desenvolver uma 

conceitualização individualizada que conecte diretamente as teorias cognitivo-
comportamentais à estrutura psicológica única do paciente e sua constelação de 
problemas.  

A conceitualização de caso3 é um guia essencial para o trabalho dos terapeutas 
cognitivo-comportamentais. Outras características centrais da TCC incluem um 
relacionamento terapêutico4 altamente colaborativo, aplicação hábil de métodos de 
questionamento socrático5 e estruturação e psicoeducação6 eficazes (WRIGHT et al., 
2008). 

 
Como bem se posiciona Kanpp (2004), quaisquer técnicas são apenas os 

instrumentos para fazer um bom trabalho psicoterápico. A terapia cognitiva não é um 
punhado de técnicas e as técnicas servem apenas para abrir janelas para desenvolver o 
trabalho de psicoterapia. Um bom psicoterapeuta necessita desenvolver a arte e a 
ciência de uma boa relação terapêutica. Além disso, todas as técnicas cognitivas e 
comportamentais não substituem o aprendizado, através de estudo e supervisão, que o 
próprio profissional necessita desenvolver a fim de se tornar um terapeuta cognitivo. 
Aquela velha e verdadeira máxima é válida tanto para pacientes como para terapeutas: 
Só se aprende a fazer, fazendo. 

 
Diante do exposto, pode-se destacar que o processo de aprendizagem para se 

tornar um terapeuta cognitivo-comportamental qualificado envolve estudar as teorias e 
os métodos básicos, examinar exemplos de intervenções de TCC e praticar essa 
abordagem de tratamento com pacientes. Para se tornar um terapeuta cognitivo-
comportamental eficaz, é preciso praticar e desenvolver formulações que reúnam 
informações da avaliação diagnóstica, das observações sobre o histórico específico do 
paciente e da teoria cognitivo-comportamental em um plano de tratamento detalhado.  
                                                 
3
 A conceitualização de caso, ou formulação, é um mapa de orientação para o trabalho com o paciente. Reúne 

informações de sete domínios principais: 1) diagnóstico e sintomas; 2) contribuições das experiências da infância 

e outras influências do desenvolvimento; 3) questões situacionais e interpessoais; 4) fatores biológicos, genéticos 

e médicos; 5) pontos fortes e qualidades; 6) padrões típicos de pensamentos automáticos, emoções e 

comportamentos e 7) esquemas subjacentes (WRIGHT et al., 2008).  
4
 Segundo Wright et al. (2008), o relacionamento terapêutico deve ser baseado na compreensão, gentileza e 

empatia. Os terapeutas da TCC também devem ter a capacidade de gerar confiança e demonstrar serenidade 

quando sob pressão. A relação terapêutica na TCC se difere por ser orientada para um alto grau de colaboração, 

por seu foco fortemente empírico e pelo uso de intervenções direcionadas para a ação. Os terapeutas cognitivo-

comportamentais são normalmente mais ativos do que os terapeutas de outras formas de terapia. Eles ajudam a 

estruturar as sessões, dão feedback e orientam os pacientes sobre como usar os métodos da TCC. 
5
 Consiste em fazer perguntas ao paciente que estimulem a curiosidade e o desejo de inquirir. Em vez de uma 

apresentação didática dos conceitos da terapia, o terapeuta tenta fazer com que o paciente se envolva no processo 

de aprendizagem. Uma forma especial de questionamento socrático é a descoberta guiada, por meio da qual o 

terapeuta faz uma série de perguntas indutivas para revelar padrões disfuncionais de pensamento ou 

comportamento (WRIGHT et al., 2008). 
6
 De acordo com Wright et al. (2008), as experiências de ensino nas sessões normalmente envolvem usar 

situações da vida do paciente para ilustrar os conceitos. Comumente, o terapeuta dá breves explicações e as 

acompanha com perguntas que promovam o envolvimento do paciente no processo de aprendizagem. Várias 

ferramentas estão disponíveis para auxiliar os terapeutas a promover a psicoeducação. Alguns exemplos são a 

leitura de livros de auto-ajuda, apostilas, questionários de avaliação e programas de computador.  
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5555. . . . Vários Modelos Cognitivos e Comportamentais da DepressãoVários Modelos Cognitivos e Comportamentais da DepressãoVários Modelos Cognitivos e Comportamentais da DepressãoVários Modelos Cognitivos e Comportamentais da Depressão    

 
Nos últimos anos, surgiram vários modelos experimentais com o objetivo de 

explicar o crescente interesse pela investigação dos aspectos psicológicos dos transtornos 
depressivos. Segundo Angelotti (2001), por volta de 1965, Ferster considerava os 
sujeitos depressivos pessoas que reagem ao ambiente encarando-o como advertências, 
ordens ou eventos controversos iniciados por outros. Dessa forma, reforçadores 
interacionais geralmente são mais adequados ao repertório de outras pessoas do que ao 
do próprio depressivo. O repertório comportamental de uma pessoa deprimida é 
caracterizado mais por ações indiretas, tais como queixas inconsistentes, do que por 
ações diretas que influenciem o ambiente. A ausência e a insuficiência de esquemas de 
reforçamento que exigem um número elevado de desempenhos para produzir a 
modificação relevante no ambiente são os mais suscetíveis a produzir perdas.  

 
Dois anos após as descobertas de Ferster, o Dr. Aaron Tim Beck e seus 

colaboradores enfatizaram a depressão clínica como representativa de uma redução na 
gratificação, sugerindo a estreita relação entre a freqüência de atuações de um sujeito e 
os reforçadores que mantêm essas atuações. Eles rejeitaram a visão da depressão como 
uma desordem afetiva na qual as cognições (eventos verbais ou pictóricos do sistema 
consciente) relacionadas a uma baixa auto-estima fossem secundárias à desordem 
afetiva. As cognições são tidas como a causa primária da depressão em que se observou 
a chamada tríade cognitiva, que consiste em três padrões cognitivos amplos que 
induzem o paciente a considerar a si mesmo, seu futuro e suas experiências de conduta 
individitalizada (ANGELOTTI, 2001).  

 
A obra de Albert Ellis em 1962, deu um grande impulso ao desenvolvimento das 

terapias cognitivo-comportamentais, com o advento da Terapia Racional Emotiva (TRE), 
mais tarde alterada pelo autor para Terapia Racional Emotiva Comportamental (TREC). 
A premissa básica da TREC é que a causa dos problemas dos indivíduos está nas idéias 
irracionais que os levam a um estado de inadaptação ambiental. Visa a tornar o paciente 
ciente de suas crenças irracionais e de suas conseqüências. As reações emocionais 
disfuncionais são aprendidas e mantidas pelo próprio indivíduo, caracterizadas por 
algum evento real, ao qual foi exposto, que, por mera ausência de medidas, ativam 
pensamentos específicos relacionados ao próprio evento. 

 
Seligman e Mayer (1967) esclareceram o modelo do desamparo aprendido por 

intermédio de respostas de indivíduos com sentimentos de desamparo, manipulados em 
experimentos de laboratório, com o comportamento de pessoas que sofriam de 
depressão. Percebeu que os dois grupos estudados apresentaram respostas semelhantes, 
tais como: passividade, retardo psicomotor, diminuição da freqüência de 
comportamentos agressivos, diminuição de apetite, expectativas negativas e sentimento 
de desamparo, desesperança e impotência. Tal modelo sofreu várias críticas, entre elas: 
a falta de consideração quanto à gravidade e à cronicidade da doença e a incapacidade 
para explicar os sintomas proeminentes da depressão. Essas falhas foram corrigidas pelo 
autor, que deu maior ênfase aos aspectos cognitivos, destacando-se a interpretação 
causal individual sobre os eventos incontroláveis. 

 



 16

 

No final da década de 1960, surgiu o respaldo teórico para a Terapia Cognitiva e 
Terapia Racional Emotiva, dado pela Teoria da Aprendizagem Social, de Bandura 
(1969), que enfatizava os padrões de comportamento excessivamente elevados de 
algumas pessoas e seus efeitos, tendo em vista um auto-reforçamento esporádico. Diante 
de tais padrões, os indivíduos tendem a reduzir o reforçamento positivo em função de 
experiências desagradáveis, tanto cognitivas como emocionais. As pessoas deprimidas 
dão maior ênfase a eventos negativos externos, que seguem imediatamente seus 
comporta mentos, indiferentes às contingências reais. 

 
Por volta da década de 1970, Lewinsohn e Graf (1973) verificaram que as pessoas 

deprimidas apresentavam baixa taxa de resposta ao reforçamento de contingências 
positivas relacionadas a comportamentos depressivos, por exemplo, um prolongado 
programa de supressão condicionada, em que comportamentos depressivos são 
mantidos e reforçados pelas próprias contingências das quais o comportamento é 
função. Examinou também as habilidades sociais do indivíduo deprimido em obter 
reforço positivo em seu próprio ambiente e verificou que o número de comportamentos 
com iniciativa própria foram reduzidos pela metade; havia maior desconforto em 
situações em que se encontravam sozinhos, apresentando menor interesse nas interações 
sociais e foram observados por outros como debilitados, no que diz respeito à 
competência social. 

 
Os modelos tradicionais para o tratamento de transtornos depressivos sugerem, 

seja implícita ou explicitamente, que a depressão grave ou crônica é em grande parte de 
natureza biológica, para a qual é mais adequada a utilização de formas somáticas de 
terapia. Embora os resultados de alguns estudos sugiram que pacientes ambulatoriais 
gravemente deprimidos possam ser menos responsivos à TCC do que os pacientes com 
depressão mais leve, a depressão grave não é contra-indicada para a aplicação da TCC 
isoladamente (WRIGHT et al., 2008).   

 
De fato, em uma revisão de um grande número de pesquisas conduzidas em 

ambulatórios, descobriu- se que pacientes mais gravemente deprimidos respondem tão 
bem à TCC quanto à farmacoterapia com antidepressivos. Além disso, vários estudos 
demonstraram que a adição da TCC à farmacoterapia resultou em melhora significativa 
em pacientes com formas graves, recorrentes ou crônicas do transtorno depressivo maior 
(WRIGHT et al., 2008). 

 
Várias modificações na TCC-padrão foram recomendadas para pacientes com 

transtornos depressivos severos ou crônicos e foram desenvolvidos ampios protocolos de 
tratamento para pacientes hospitalizados. As modificações sugeridas por Fava et al. em 
1998 e Wright em 2003 apud Wright et al. (2008) foram elaboradas para adaptar os 
métodos comumente utilizados para a TCC, conforme conceitualizada originalmente por 
A. T. Beck para o tratamento de depressão grave ou crônica. Essas modificações 
centram-se em várias observações, dentre as quais se destacam: 

 
a) pacientes com depressão mais difícil de tratar podem ficar desanimados, 

desesperançados ou esgotados com o tratamento; 
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b) estes indivíduos normalmente são afetados por pensamento e atividade lentos, 
pouca energia e anedonia7; 

c) sintomas como ansiedade e insônia podem exigir atenção especial; 
d) pacientes com depressão resistente a tratamento freqüentemente têm problemas 

interpessoais e sociais importantes, como conflito conjugal, perda de emprego ou 
dificuldades financeiras. 

 
Fava et al. apud Wright et al. (2008) conduziram uma série de estudos, 

demonstrando bons resultados com as modificações do tratamento que incluem a ênfase 
logo no início em estratégias comportamentais, como a programação de atividades e de 
eventos prazerosos para tratar a anedonia e a pouca energia e protocolos de exposição 
para reduzir a ansiedade. Estes pesquisadores também aplicam a reestruturação 
cognitiva para abordar padrões de pensamento desadaptativo, além de trabalharem 
intensamente para ajudar o paciente a realizar essas intervenções nas sessões e, depois, 
como tarefa de casa.  

 
Wright et al. (2008) sugeriram que abordar a falta de esperança e o desânimo com 

técnicas da TCC e trabalhar com a solução de problemas para as dificuldades sociais e 
interpessoais são outros alvos em potencial da TCC para a depressão crônica ou grave. 

 
Ao tratar quadros clínicos de depressão, geralmente é útil ajudar os pacientes a 

identificarem flutuações no humor ao longo da sessão, demonstrar que a mudança é 
possível e que as estratégias de enfrentamento realmente têm efeitos observáveis.  

 
Wright et al. (2008) esclarecem que para compensar a tendência de considerar 

ganhos graduais como sendo triviais, é igualmente útil sugerir que pequenas mudanças 
podem ter efeitos adicionais ou cumulativos. Podem ser utilizadas intervenções 
relativamente simples, como a parada de pensamentos ou outras formas de distração 
mental, para ajudar a reduzir a intensidade de ruminações disfóricas. A ideação suicida 
deve ser abordada logo e vigorosamente. Talvez não haja meio melhor de ajudar 
rapidamente um indivíduo suicida do que desenvolver colaborativamente uma lista de 
“Razões para Viver”. O momento certo e o ritmo das sessões de TCC para pacientes 
gravemente deprimidos devem ser compatíveis com o grau de sintomas e a capacidade 
de participar da terapia. Para alguns pacientes, podem ser realizadas duas sessões 
semanais no início do processo de tratamento. Se a concentração for um problema 
significativo, sessões breves e freqüentes de 20 minutos com um único foco de 
intervenção podem ser mais úteis do que sessões convencionais de 45 a 50 minutos com 
duas ou três áreas de intervenção. 

 
McCullough apud Wright et al. (2008) sugeriu um conjunto diferente de 

modificações da TCC para o trabalho com pacientes com transtornos depressivos 
crônicos. Sua abordagem, sistematizada como Sistema Psicoterápico de Análise 
Cognitivo-Comportamental (CBASP), baseia-se em observações de que pessoas com 
depressão crônica desenvolvem dificuldades persistentes em definir e resolver problemas 
interpessoais. O método CBASP objetiva ensinar os pacientes a lidar de maneira eficaz 
com situações sociais, além de revisar as cognições disfuncionais.  
                                                 
7
 Anedonia é a perda da capacidade de sentir prazer, próprio dos estados gravemente depressivos. 
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O sistema de tratamento proposto por Beck et al. (1997) tem passado por 
avaliação empírica rigorosa. Os resuludos de diversos estudos controlados indicam que a 
terapia comportamental-cognitiva (TCC) apresenta eficácia equivalente à medicação 
antidepressiva, e superior à psicoterapia psicodinâmica ou de apoio e controles em lista 
de espera, no final do tratamento.  

 
Dobson em 1989 apud Lotufo Neto e Ito (1998),  realizou uma metanálise baseada 

em 27 estudos e demonstrou os melhores resultados da TCC no tratamento de 
depressão quando comparada a ausência de tratamento, terapia comportamental 
isolada e farmacoterapia.  

 
Entretanto, Elkin et al. em 1989 apud Lotufo Neto e Ito (1998), em estudo sobre a 

eficácia das psicoterapias, não replicaram esses bons resultados. As poucas diferenças 
encontradas não favoreceram a TCC quando comparada à terapia interpessoal e 
imipramina com manejo clínico em pacientes ambulatoriais deprimidos. Este estudo, no 
entanto, é criticado, pois os terapeutas cognitivos eram relativamente inexperientes, 
receberam pouca supervisão, além de trabalharem fora de uma das clínicas onde o 
estudo foi realizado. 

 
A TCC teve sua eficácia comprovada na prevenção de recaídas, superando os 

resultados terapêuticos obtidos com algumas medicações antidepressivas no seguimento 
a longo prazo. Tais dados também foram comprovados em revisão de cinco estudos 
sobre seguimento após TCC. Em 1996,  Fava et al. observaram importante contribuição 
da TCC no tratamento de sintomas residuais e na prevenção de recaída. Há na literatura 
evidências de que a combinação da TCC e farmacoterapia produz resultados bastante 
promissores (LOTUFO NETO e ITO, 1998). 

 
Pode ser de duração breve ou prolongada, dependendo dos objetivos desejados, 

se apenas remissão dos sintomas ou que a pessoa consiga modificar seus esquemas 
cognitivos. Para ser breve, o cliente deverá ter acesso aos seus sentimentos, 
pensamentos e imagens; ter problemas identificáveis que possam ser enfocados, 
motivação para realizar exercícios em casa, ter um relacionamento de cooperação com o 
terapeuta, na qual as dificuldades no relacionamento terapêutico mão sejam prioritárias, 
os comportamentos e cognições possam ser alterados por meio de análise empírica, 
discurso lógico, experimentação, passos graduais e prática. Se estas características não 
estiverem presentes, o tratamento muito provavelmente será de longa duração 
(LOTUFO NETO e ITO, 1998). 

Em decorrência da depressão ser uma doença comum, que acarreta conseqüências 
individuais e familiares, com alta morbidade e mortalidade, bem como alto custo para a 
sociedade, faz-se necessário conhecer alternativas terapêuticas atualmente disponíveis 
como a TCC, e que vem demonstrado efetividade.  

 
6. 6. 6. 6. A aplicabilidade da Terapia CA aplicabilidade da Terapia CA aplicabilidade da Terapia CA aplicabilidade da Terapia Cognitivoognitivoognitivoognitivo----comportamental comportamental comportamental comportamental no tratamento da no tratamento da no tratamento da no tratamento da depressãodepressãodepressãodepressão 

 
Desde o primeiro momento em que o paciente se apresenta para o tratamento 

cognitivo comportamental da depressão, é estabelecido um planejamento estratégico de 
tratamento. Além disso, a definição dos objetivos logo no início do processo, 
denominado avaliação, ajuda a corrigir expectativas irrealistas da terapia,
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 proporcionando um novo padrão de compreensão, eliminando cognições 
distorcidas acerca do problema cuja monitoração direcionará a atenção futura. 

 
No que se refere especificamente aos objetivos, Lima et al. (2004) esclarecem que 

a TCC precisa ser desenhada para cada paciente, com o estabelecimento de objetivos 
individuais e específicos 

 
Segundo Lima et al. (2004), as avaliações cognitivas, comportamentais e 

interpessoais têm o objetivo de identificar os déficits e excessos nestas áreas da vida do 
paciente deprimido. O terapeuta cognitivo não está interessado apenas nos sintomas e 
na história de vida do paciente, mas também na sua interpretação dos eventos. Especial 
atenção é dada às temáticas mais recorrentes no conteúdo cognitivo do paciente, às 
distorções específicas nos pensamentos automáticos e pressupostos, assim como aos 
eventos vitais que determinaram as construções de esquemas negativos e às estratégias 
usadas para compensar tais cognições disfuncionais. Comportamentos específicos e 
dificuldades interpessoais, como perdas de relacionamentos, falta de assertividade e 
discussões freqüentes, que podem ter provocado ou contribuído para o desenvolvimento 
da depressão devem ser identificados. 

 
De acordo com Angelotti (2001), após atingir um consenso com o paciente sobre a 

distinção entre sentimentos e pensamentos, o terapeuta deve tentar avaliar a capacidade 
do paciente de reconhecer e rotular seus sentimentos. De forma geral, os pacientes em 
depressão não encontram dificuldades em identificar seus sentimentos e associá-los à 
estimulação ou à intensificação de sentimentos desagradáveis frente a situações 
específicas. Entretanto, parecem separar seus sentimentos do resto de seu 
comportamento. 

 
Após a entrevista inicial e a avaliação, o terapeuta solicita ao paciente a utilização 

de um diário, no qual é instruído a anotar seus sentimentos, pensamentos e respostas 
racionais frente a situações que lhe causam sofrimento, assinalando a intensidade de 
determinados sentimentos e o grau de convicção dos pensamentos. A elaboração de 
uma lista consensual de problemas proporciona ao paciente a experiência imediata da 
TCC como um empreendimento de cooperação mútua, pois ajuda o terapeuta a 
compreender a perspectiva dos pacientes e permite que eles sintam um esforço genuíno 
na compreensão de suas realidades internas (ANGELOTTI, 2001).  

 
Freeman apud Angelotti (2001), sugere uma maneira simplificada, que consiste em 

solicitar ao paciente a descrição de uma situação que ele acredite definir exatamente seu 
problema. Acredita-se que, assim, o paciente elabora uma lista calcada em sua maior 
dificuldade, que talvez seja o foco de atenção para, juntos, terapeuta e cliente 
estabelecerem as metas para o tratamento. 

 
Quanto à lista de problemas, Lima et al. (2004) ressaltam que a mesma deve ser o 

mais clara e objetiva possível, como um mapa que guia os caminhos para o objetivo 
final. Problemas expressos de forma muito vaga ou ampla devem ser explicitados de 
maneira que possam conter itens específicos e concretos o suficiente, até porque a 
evolução em cada um destes deverá ser medida periodicamente. A partir de uma lista de 
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problemas para os quais o paciente vem buscar ajuda profissional, o terapeuta o auxilia 
na identificação de objetivos a curto, médio e longo prazos.  

 
Em seguida, os pacientes devem ser informados quanto ao número, à duração e à 

freqüência das sessões, das tarefas propostas a serem realizadas fora da terapia, 
providências necessárias para o estabelecimento de contatos quando julgarem 
necessários, proporcionando ao paciente um respaldo técnico, entre outros. Um outro 
item que deve ser levado em conta é a hierarquização da problemática apresentada. 
Solicita-se ao paciente uma lista dos problemas que causam sofrimento desnecessário e 
que devem ser definidos de forma descendente, numa seqüência que será seguida nos 
trabalhados na terapia (ANGELOTTI, 2001), 

 
Lima e Derdyck (2001) esclarecem que a TCC tem como característica a natureza 

didática e educacional, ou seja, todos os aspectos da terapia são explicados ao cliente 
que, juntamente com o terapeuta, irá trabalhar em uma relação de cooperação na qual 
há o planejamento de estratégias para enfrentar problemas claramente definidos. Desta 
forma, o cliente adquire um repertório de técnicas comportamentais e cognitivas que 
poderá utilizar para resolver seus problemas, mesmo após o término da terapia. 

 
Lima et al. (2004) denominam o processo de esclarecimentos ao paciente de 

“familiarização com a TCC” que deve começar já no primeiro encontro. Neste sentido, é 
importante que o paciente aprenda todos os princípios básicos da TCC e que seja 
informado sobre como funciona o tratamento e o que se espera de cada uma das partes 
da dupla terapêutica. A explanação ao paciente de que experimentos e tarefas são 
importantes instrumentos terapêuticos e de que fazem parte integrante do tratamento 
deve ocorrer desde o.início; se não, dificilmente isso será aceito posteriormente. Algumas 
apostilas com o delineamento da TCC e alguns capítulos ou partes destes que sejam de 
fácil entendimento para leigos podem ser entregues aos pacientes para que leiam em 
casa como primeira tarefa de aprendizado. 

 
Angelotti (2001) esclarece que o modo mais eficaz para atingir as metas de um 

plano de tratamento, consiste na tentativa de conceituar os chamados “sintomas alvo”, 
que podem ser definidos como quaisquer dos componentes do episódio depressivo 
maior que envolvem sofrimento ou inabilidade funcional. Pode-se dividi-los em cinco 
categorias: 1) sintomas afetivos; 2) sintomas motivacionais; 3) sintomas cognitivos; 4) 
sintomas comportamentais e 5) sintomas fisiológicos.  

 
É importante ainda explicar ao paciente o funcionamento atual do tratamento, 

bem como os detalhes práticos de sua vida em relação ao ambiente em que está 
inserido, seus PNA’s e suas possibilidades de mudança. As metas são estabelecidas com 
base na compreensão dos dados obtidos na avaliação e discutidos com o paciente, de 
forma que haja um consenso entre as partes. 

No que se refere à estrutura das sessões de TCC, Angelotti (2001) destaca que as 
mesmas são planejadas e não mudam no decorrer do tratamento, embora, muitas vezes, 
o conteúdo se modifique significativamente. Inicialmente, a terapia é centralizada nos 
sintomas do paciente, sendo despendida toda a atenção às dificuldades 
comportamentais e motivacionais. No momento em que o paciente apresenta algumas 
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mudanças significativas nessas áreas, a ênfase desloca-se para o conteúdo e o padrão de 
julgamento do paciente. 

 
No momento seguinte, focalizam-se os esquemas centrais, precavendo-se de 

possíveis recaídas, pois a partir do momento que ocorre a queda dos sintomas 
depressivos, terapeuta e paciente vão em busca de esquemas elaborados sobre o self 
muitas vezes subjacente à variedade de problemas encontrados. Os esquemas 
constituem a base padronizada que revela as regras e as fórmulas das quais o indivíduo 
se utilizou para se desenvolver e dar sentido ao mundo, determinando seus 
pensamentos, objetivos, avaliações e compreensão que faz de sua vida. Devido ao fato 
de cada sessão ser planejada com o paciente, é estabelecida uma agenda, que devera 
incluir um resumo dos acontecimentos realizados na última consulta, visando a revisão 
das tarefas de casa relacionada as atividades executadas pelo paciente. São escolhidos 
um ou dois tópicos para serem abordados no atendimento, e, para cada um deles, 
utiliza-se a técnica de reestruturação cognitiva (ANGELOTTI, 2001).  

 
Então, são propostos novos exercícios, em cada sessão que se faz presente, sendo 

esclarecidos um a um, solicitando ao paciente que exponha sua compreensão e a 
funcionalidade de tal aprendizado, generalizando o que foi aprendido. 
    

Quanto às principais estratégias da terapia cognitivo-comportamental no 
tratamento da depressão, Angelotti (2001) esclarece que as mesmas são baseadas tanto 
em técnicas cognitivas como em técnicas comportamentais. Em geral, as técnicas 
comportamentais são usadas durante todo o processo terapêutico, mais especificamente 
nos estágios iniciais do tratamento e particularmente em pacientes severamente 
deprimidos, socialmente retraídos, anedônicos e concentrados em um único fato por 
períodos de tempo. 

 
O objetivo principal da utilização de técnicas específicas consiste na realidade 

individual de cada um, fazendo com que o terapeuta selecione apenas as que auxiliem o 
paciente a lidar mais fácil e eficientemente com os problemas situacionais e 
interpessoais. Os procedimentos devem ser claros quanto à realização de tarefas 
graduadas, enfatizando o tratamento de situações concretas e de forma mais adaptativa. 
De acordo com Angelotti (2001), as técnicas comportamentais mais comuns incluem: 

 
- Agenciamento de tarefas: neutraliza a falta/perda de motivação, inatividade e 

preocupações depressivas. Ajuda a programar atividades para a ociosidade, mantendo 
um certo nível de atividade, e a prevenir as recaídas. 

- Identificação de pensamentos negativos automáticos: o paciente é instruído a 
captar a presença de pensamentos e imagens automáticos e reconhecer ou recordar suas 
cognições por meio de um registro por escrito. 

- Exame e teste da realidade dos pensamentos: o terapeuta orienta o paciente a 
testar a realidade de suas idéias não como hipóteses prováveis, observadas como 
definitivas, mas como verdades. 

- Técnicas de retribuição: terapeuta e paciente revisam eventos relevantes, 
aplicando as leis da lógica às informações disponíveis, atribuindo ao paciente 
responsabilidades, resgatando situações ruins e prevenindo-o de uma recorrência. 
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- Técnicas de domínio e prazer: o profissional levanta junto ao paciente as razões 
para não engajar-se em atividades prazerosas e explica-lhe as possíveis dificuldades, 
julgadas como de desempenho pessoal. Nesse contexto, qualquer esforço, pelo mínimo 
que seja, deve ser considerado uma grande conquista. 

- Prescrição de tarefas: o terapeuta sugere tarefas específicas, elaboradas 
juntamente com o paciente, partindo das mais simples às mais complexas, enfatizando 
seu esforço em atingir as metas propostas. 

- Ensaio cognitivo: solicita-se ao paciente que imagine uma medida sucessiva, 
conduzindo-o, em seguida, à conclusão da tarefa, forçando-o a prestar atenção aos 
detalhes essenciais das atividades propostas, neutralizando a fuga ou esquiva de 
determinados obstáculos. 

- Racionalização e timing: os pacientes tendem a distorcer o propósito das tarefas 
em termos de categorias opostas e polarizadas. Uma estratégia considerada útil na 
avaliação é a utilização da inversão de papéis, solicitando ao paciente que assuma o 
papel do terapeuta e revise as razões para registrar suas atividades diárias, enquanto o 
terapeuta corrige concepções errôneas registradas no diário. 

- Biblioterapia: indicam-se livros específicos aos pacientes no intuito de auxiliá-los 
na compreensão da doença e no andamento da psicoterapia. 

 
Ao final da sessão, o terapeuta deverá expor tudo o que foi trabalhado, com o 

objetivo de permitir que o paciente compreenda claramente os aspectos principais 
discutidos no atendimento. Desta maneira, o paciente expõe o que aprendeu ao 
terapeuta, demonstrando as dificuldades e soluções encontradas. Além disso, a redução 
da sintomatologia faz com que o paciente sinta-se mais confortável e à vontade para 
enfrentar possíveis dificuldades relacionadas à depressão. No entanto, o terapeuta deve 
estar alerta, pois, muitos pacientes, ao se sentirem “melhor”, acreditam que podem lidar 
sozinhos com seus problemas. Nesses casos, deve-se esclarecer o que foi trabalhado até 
o momento e que contribuiu para a redução significativa dos sintomas, e não o que 
causou a depressão. 
    
7. 7. 7. 7. Considerações FinaisConsiderações FinaisConsiderações FinaisConsiderações Finais    

 
Ao concluirmos o presente estudo, podemos destacar  que o mesmo trata-se de um 

trabalho incial e em hipótese alguma, pretendeu-se esgotar o assunto e nem tirar 
conclusões defintivas sobre o mesmo, haja vista que, os aspectos cognitivos no quadro 
da depressão são muitos, e que um artigo, mesmo que em nível de especialização, não 
pode abordá-los em todas as suas minúcias. Ressaltam-se ainda as limitações do estudo 
e o fato de que inúmeras obras sobre depressão e TCC, tanto da área psiquiátrica, como 
da área de psicologia, foram escritas sobre o tema. Portanto, para uma melhor 
abordagem, outras obras devem ser devidamente consultadas.   

 
Os objetivos inicialmente traçados foram alcançados e ao longo do estudo, pode-se 

de fato comprovar que, os pensamentos automáticos disfuncionais são os principais 
aspectos cognitivos na depressão. Diante deste contexto, pode-se inferir que reavaliando 
e corrigindo seu pensamento, o paciente aprende a dominar problemas e situações que 
ele previamente considerava insuperáveis. 
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Atualmente, para prevenir e tratar a depressão, a TCC individual ou em grupo com 
tempo limitado e com formato estruturado é um modelo de trabalho psicoterápico de 
fundamental importância para atender às demandas atuais das instituições de saúde 
mental e como um recurso para tratar um maior número de pessoas em um curto 
período de tempo, desenvolvendo nelas habilidades cognitivas e comportamentais.   

 
No contexto da depressão, a TCC saiu na frente na busca de um tratamento mais 

breve e eficaz, quando comparado com outras abordagens. Ao longo dos anos, desde a 
década de 1960, a TCC vem se aprimorando no tratamento da depressão. Apesar de 
algumas dificuldades no tratamento, vários estudos estão sendo desenvolvidos para 
aprimoramento destes casos. 

 
Além disso, é importante ressaltar que o treinamento de terapeutas iniciantes é de 

extrema relevância, haja vista que os pacientes deprimidos exigem do terapeuta uma 
atenção redobrada em função da falta de motivação que apresentam ao buscarem 
ajuda. A TCC, bem como a maioria das técnicas desenvolvidas e utilizadas na 
psicoterapia precisam de constantes aprimoramentos. 

 
Atualmente, a TCC vem apresentando resultados promissores, mas que precisam 

ser refinados e replicados para uma melhor definição do seu uso na prevenção de 
recaídas e recorrências na depressão. 

 
Em decorrência da TCC, ser uma psicoterapia breve, estruturada, ativa e diretiva 

com metas preestabelecidas, não se torna a única a resolver problemas como a 
depressão. Há necessidade da associação de medicações, visto que, quanto mais rápido 
for o tratamento, mais alívio na sintomatologia o paciente poderá obter. 

 
Com o objetivo de maximizar a eficácia e diminuição do pesado ônus que a 

depressão causa aos seus portadores, o desenvolvimento de diferentes opções de 
tratamentos preventivos para futuros episódios depressivos ajudaria os profissionais de 
psicologia na prática clínica a individualizar a terapêutica. As pesquisas sobre os aspectos 
cognitivos no quadro da depressão encontram-se em constantes aprimoramentos, 
deveriam ser mais exploradas e representam um amplo campo para futuras pesquisas na 
área de psicologia e áreas afins. O presente estudo pode ser visto como colaboração de 
aporte para o prosseguimento de outros estudos, que venham enriquecer o debate desse 
tema.   
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