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Resumo:  

Dados da organização mundial de saúde revela que a depressão é um problema de saúde 

pública. No México, a depressão ocupa o primeiro lugar como fator descapacitante as para 

mulheres e nono lugar para os homens. Desde o ponto de vista clínico, a depressão compõe 

o grupo dos transtornos do estado de ânimo. É uma enfermidade que surge e se mantém pelos 

pensamentos disfuncionais que o sujeito tem sobre si, sobre os demais e sobre o mundo. A 

terapia cognitivo comportamental pelo seu caráter ativo, estruturado tornou-se um dos 

processos terapêuticos mais efetivos para o tratamento da depressão. Este estudo de caso 

aborda a problemática de NMO, uma paciente de 20 anos, solteira, estudante de enfermagem, 

que chega à terapia com humor deprimido, apática, confusa, fatores que estavam interferindo 

na sua vida cotidiana. Ela afirma que se sentia assim porque que sua mãe não lhe dava atenção 

e buscava saber manejar melhor suas emoções.  Desse modo, para alcançar o objetivo da 

paciente, se utilizou a TCC por 15 sessões, incluindo o processo de avaliação e tratamento 

com tal. O processo de avaliação se deu durante 3 sessões que incluiu entrevista clínica de 

Muñoz (2001) e os testes psicológicos: BDI, SCL-90R, SCID-II, ISRA e crenças de Ellis, 

com o objetivo de identificar os problemas clínicos presentes, sua personalidade e quais as 

crenças que se ativam frente o seu problema. Mediante a análises dos resultados se 

diagnosticou um episódio de depressão maior (EDM). Após diversas sessões de tratamentos 

com técnicas cognitivas e comportamentais especificas para esse problema se realizaram 
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testes pós tratamento que revelaram que os níveis de depressão e ansiedade diminuíram 

significativamente, assim com a reestruturação de algumas crenças desadapitativas e nocivas 

para a paciente.    

Palavras chaves: Depressão; transtorno depressivo maior; terapia cognitivo 

comportamental, saúde mental. 

 

Introdução 

O transtorno depressivo maior (TDM) já é considerado uma das principais doenças 

incapacitantes do mundo, afetando aproximadamente 350 milhões de pessoas ao redor do 

mundo (World Health Organization, 2016). No México, segundo pesquisa realizada pela 

UNAM em 2019, 15 de cada 100 habitantes sofre de depressão, ocupando o primeiro lugar 

como fator descapacitante para mulheres e nono lugar para os homens. Diversos problemas 

estão associados ao diagnóstico, entre eles o número escasso de pessoas que recebem 

tratamento adequado (10%), altos índices de recorrência, atualmente cerca de 50 a 90% dos 

casos (CANMAT, 2012; Fava, Rafanello, Grandi, Canestrari, & Morphy, 1998).  

A depressão é uma enfermidade que afeta pessoas de diversas idades, podendo 

apresentar-se como uma distimia ou como depressão maior crônica. O transtorno distímico é 

de natureza crônica e caracteriza-se por humor deprimido ou perda de interesse em quase 

todas as atividades usuais. Um ponto muito importante para diferenciar a distimia e a 

depressão maior crônica está no modo de início. Se a depressão crônica se iniciou com um 

episódio depressivo maior completo, o diagnóstico é depressão maior crônica. Se, entretanto, 

o início foi leve e mais insidioso e tomou pelo menos dois anos para alcançar as proporções 

do episódio depressivo maior (EDM), o diagnóstico é distimia (Deckrsbach, Gershuny, Otto, 

2000). 

Considerando a classificação internacional de doenças (CID-10) percebemos que a 

depressão maior apresenta características muito similares com as patologias anteriormente 

descritas. O número e a gravidade dos sintomas permitem classificar o episódio depressivo 
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em três graus: leve, moderado ou grave. Para a realização de um diagnóstico preciso o 

profissional da saúde mental (psiquiatra, psicólogo, etc.) deve considerar no mínimo dois dos 

três sintomas mencionados a seguir: humor deprimido, perda de interesse ou prazer e energia 

reduzida, e que estes podem ser acompanhados de outros sintomas como: redução da 

capacidade de concentração e atenção assim como da auto-estima e auto confiança (Dobson, 

& Dobson, 2017).  

Aspectos epidemiológicos do episódio depressivo maior 

O episódio depressivo maior é um dos transtornos psiquiátricos mais prevalente na sociedade 

mexicana. Um estudo realizado no México, pela Encuesta Nacional de Epidemiologia 

Psiquiátrica, revelou que cerca de 2.0% da sua população padeceu de um episódio de pressão 

maior antes dos 18 anos.  Na encuesta Mexicana de Salud Mental em adolescentes realizada 

na Cidade do México, se reportou que 10.5% dos adolescentes entre 12 y 17 anos de idade, 

apresentaram depressão maior, distimia e transtorno bipolar de tipo I e II. (Benjet, Borges, 

Medina-Mora, Méndez et al, 2009).  

Dados que são preocupantes, o que justifica a necessidade de pesquisas que auxiliem 

em seu rápido diagnóstico ou, ainda, na promoção de saúde.  Por causa de sua elevada 

prevalência e resultante incapacitação, foram buscadas diversas maneiras de prevenir o EDM, 

seja com tratamento medicamentoso ou com abordagens psicoterápicas.  

Desde o ponto de vista psicológico, a psicoterapia tem sido uma grande ferramenta 

no combate a depressão porque embora as drogas antidepressivas sejam obviamente menos 

dispendiosas do que a psicoterapia, nem todos os pacientes deprimidos respondem a essa 

medicação. As melhores estimativas, baseadas num exame detido de numerosos estudos 

controlados da quimioterapia da depressão, indicam que apenas 60 a 65% dos pacientes 

mostram uma nítida melhora como resultado de tratamento com uma droga tricíclica comum 

(Beck, 1976, p. 86). Daí, devem-se desenvolver métodos para auxiliar os 35% a 40% de 

pessoas deprimidas que não são ajudadas em sua experiência inicial com drogas 

antidepressivas.  
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Outros importantes fatores que reafirmam a importância da psicoterapia é que muitos 

pacientes que poderiam responder às drogas, se recusam a tomar a medicação por objecções 

pessoais, ou desenvolvem efeitos colaterais que os levam a interromper a ingestão dos 

medicamentos (Imeida & Lotufo Neto, 2003).  

E no se que refere as consequências do tratamento a longo prazo, onde o paciente pela 

confiança na quimioterapia pode indiretamente reduzir a utilização, de seus próprios recursos 

psicológicos para lidar com a depressão. A vasta bibliografia sobre a "atribuição", sugere a 

possibilidade de que pacientes tratados com drogas atribuirão seus problemas a uma 

descompensação química, e atribuirão sua melhora aos efeitos da droga (Simons, Padesky, 

Montemarano, Lewis, Murakami, Lamb., et. al., 2010) Consequentemente, como indica a 

pesquisa sociopsicol6gica, esses pacientes se tomam menos inclinados a utilizar ou 

desenvolver seus próprios mecanismos de enfrentamento para lidar com a depressão. A taxa 

relativamente elevada de recaída, em pacientes previamente tratados com drogas (que chega 

a atingir 50% no ano seguinte à interrupção do tratamento), sugere que o argumento acima 

seja válido.  

Para Sanz e Vazquéz, (2003), um processo eficaz de psicoterapia pode ser mais 

benéfico que a quimioterapia, a longo prazo, visto que o paciente pode aprender com sua 

experiência psicoterapêutica. Assim, pode-se esperar de tais pacientes que sejam capazes de 

lidar mais eficazmente com suas depressões posteriores, abortar depressões incipientes, e, 

possivelmente, tomar-se até mesmo capazes de prevenir novas depressões. Entre os 

principais métodos psicoterapêuticos para tratamento da depressão está a terapia cognitivo 

comportamental.  

A terapia cognitivo comportamental  

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

no tratamento de uma variedade de distúrbios psiquiátricos (ex.: depressão, ansiedade, fobias, 

queixas ligadas a dores. etc.). Fundamenta-se numa base lógica teórica subjacente, segundo 

a qual o afeto e o comportamento de um indivíduo são largamente determinados pelo modo 
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como ele estrutura o mundo, ou seja, suas cognições. (Beck, 1976). Essas cognições baseiam-

se em atitudes ou suposições (esquemas) desenvolvidas a partir de experiência prévias. 

O modelo cognitivo-comportamental tem como criador o psiquiatra americano 

Aaron. Beck. Tem como objetivo identificar e modificar os pensamentos automáticos 

destorcidos e as crenças ou esquemas desadapitativas que possa ter o sujeito, de uma maneira 

que ele aprenda a resolver os seus problemas através da modificação dos seus pensamentos 

(Beck, Rush, Shawn, y Emery, 2010). 

O modelo cognitivo nos mostra que, temos crenças centrais, crenças intermediárias e 

pensamentos automáticos. Os pensamentos automáticos, se caracterizam por serem: breves, 

espontâneos, por aparecerem de forma verbal ou visual (através de imagens). Desde o ponto 

de vista clínico, estes pensamentos se dividem em três categorias: os destorcidos, que se 

produzem, mesmo que existam evidencias; os pensamentos automáticos  adequados mas que 

de aí se faz uma interpretação incorreta; e por fim, os pensamentos automáticos corretos 

(Beck J. , 2011).  

As crenças intermediárias geralmente se apresentam em forma de valorações, 

suposições ou regras e obedecem a ideias que se encontram em um nível mais profundo que 

os pensamentos automáticos. Essas crenças se misturam e relacionam entre si.  Uma vez 

acessada a crença intermediária, o terapeuta segue para as crenças centrais, que se 

caracterizam por ser a parte mais profunda do sujeito, podendo ser de desamor, desvalor e 

desapego (Beck, 2013).   

 

O modelo cognitivo da depressão 

O modelo cognitivo postula três conceitos específicos para explicar a depressão:  (1) a tríade 

cognitiva, (2) esquemas, e (3) erros cognitivos (processamento defeituoso da informação). 
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A trade cognitiva 

A tríade cognitiva consiste em três padrões cognitivos principais que induzem o paciente a 

encarar a si mesmo, seu futuro e suas experiências de uma forma idiossincrática. O primeiro 

componente da tríade gira em torno da visão negativista que o paciente tem de si mesmo. Ele 

se percebe como defeituoso, inadequado, doente ou carente. Tende a atribuir suas 

experiências desprazeirosas a defeitos psicológicos, morais ou físicos existentes em si 

próprio. A seu ver, o paciente acredita que, por causa de seus supostos defeitos, é indesejável 

e sem valor. Tende a subestimar ou criticar a si mesmo por tais defeitos. Finalmente, acredita 

não ter os atributos que considera essenciais à obtenção da felicidade e do contentamento 

(Beck, 2013). 

O segundo componente da tríade cognitiva consiste na tendência da pessoa deprimida 

a interpretar suas experiências correntes de uma forma negativista. Ela percebe o mundo 

como lhe fazendo solicitações absurdas e/ou colocando obstáculos insuperáveis ao 

atingimento de seus objetivos de vida. Interpreta mal suas interações com seu meio 

circundante, animado ou inanimado, como demonstrações de derrota ou privação. Essas 

falsas interpretações se tornam evidentes quando o paciente traduz, de modo negativista, 

situações para as quais existem interpretações alternativas mais plausíveis. A pessoa 

deprimida pode dar-se conta de que suas interpretações negativas iniciais são tendenciosas, 

se persuadida a refletir sobre essas explicações alternativas menos negativistas. Dessa forma, 

pode chegar a aperceber-se de que alinhavou os fatos de modo a que atendessem a suas 

conclusões negativistas pré-formadas (Robinson, Berman, & Neimeyer, 1990).  

O terceiro componente da tríade cognitiva consisto numa visão negativista do futuro. 

À medida que a pessoa deprimida faz projeções a longo prazo, antecipa que suas dificuldades 

ou sofrimentos presentes se prolongara-o indefinidamente. Prevê sofrimentos, frustrações e 

privações incessantes. Quando considera a possibilidade de encarregar-se de uma tarefa 

específica no futuro próximo, espera falhar (Beck, 2005).  

 No caso de OMN, algumas características relatados na teoria da triada cognitiva 

podem ser vistos de maneira clara e precisa, através dos padrões negativos que se reforçam 
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toda vez que ela pensa que está sendo rejeitada pela sua mãe, reagindo com o mesmo efeito 

negativo (por exemplo, tristeza, raiva) que ocorre diante da rejeição real. 

Teoria que também explica a crescente e compreensível dependência em termos 

cognitivos que possui a paciente, porque por perceber-se como desamparada e por 

superestimar as dificuldades de tarefas normais, ela espera sair-se mal em suas incumbências. 

Assim, o paciente tende a buscar ajuda e segurança nos outros, a quem considera mais 

competentes e capazes. 

 

A estrutura dos pensamentos depressivos  

Os esquemas da depressão 

Como comentado anteriormente, o segundo ingrediente fundamental no modelo cognitivo 

para compreender a depressão, está no conceito de esquemas. Esse conceito é utilizado para 

explicar por que um paciente deprimido mantém suas atitudes causadoras de sofrimento e 

auto derrotistas, a despeito de provas objetivas de falares positivos em sua vida (Beck, 1995).  

 Os tipos de esquemas empregados determinam como um indivíduo irá estruturar 

experiências diversas. Um esquema pode permanecer inativo por longos períodos, mas pode 

ser energizado por dados de entrada específicos do meio (por exemplo, situações de tensão). 

Em estados psicopatológicos como a depressão, as conceituações do paciente sobre situações 

específicas são distorcidas para conformar-se aos esquemas disfuncionais predominantes 

(Beck, Rush, Shawn, y Emery, 2010). 

De acordo com, (Beck, 2013) medida em que esses esquemas idiossincráticos se 

tornam mais ativos, eles são evocados por uma variedade mais ampla de estímulos, que a 

eles se relacionam menos logicamente. O paciente perde muito de seu controle voluntário 

sobre seus processos de pensamento e se torna incapaz de invocar outros esquemas mais 

adequados, diferente dos casos de depressões mais brandas, em que o paciente é geralmente 

capaz de perceber seus pensamentos negativos com alguma objetividade. 
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Falha no processamento da informação 

 Os erros sistemáticos no pensamento da pessoa deprimida preservam a crença do paciente 

na validade de seus conceitos negativistas, a despeito da presença de evidência contraditória 

(Beck, Steer & Brown, 2009). Errores como: inferência arbitrária (conjunto de respostas) se 

refere ao processo de se chegar a uma conclusão específica na ausência de provas para 

sustentá-la, ou quando as provas são contrárias à conclusão.  

Abstração seletiva (conjunto de estímulos) consiste em focalizar um detalhe retirado do 

contexto, ignorando outros aspectos mais salientes da situação e conceituando a totalidade 

da experiência com base nesse fragmento.  

Hiper generalização (conjunto de respostas) se refere ao padrão segundo o qual se chega 

a uma regra ou conclusão geral na base de um ou mais incidentes isolados, e se aplica o 

conceito, em espectro amplo, a situações relacionadas e não relacionadas ao(s) incidente(s).  

O exagero e a minimização (conjunto de respostas) se refletem em erros na avaliação do 

significado ou magnitude de um acontecimento, grosseiros a ponto de se constituírem em 

distorções.  

A personalização (conjunto de respostas) diz respeito à propensão do paciente a 

relacionar ocorrências externas a si mesmo, quando não existe base para estabelecer essa 

relação. O pensamento absolutista, dicotómico (conjunto de respostas) se manifesta na 

tendência a colocar todas as experiências em uma de suas categorias opostas; por exemplo, 

perfeito ou defeituoso, imaculado ou mundo, santo ou pecador. Na descrição de si mesmo, o 

paciente seleciona a categorização negativa extrema (Friedman, Thase, Wisniewski, Trivedi, 

Biggs, Fava e Rush, 2009). Entre os principais errores de pensamentos apresentados, a 

paciente OMN possui, a personalização e pensamento absolutista como mais relevantes em 

sua história clínica.  

O modelo cognitivo fornece uma hipótese acerca da predisposição à depressão. 

Resumidamente, a teoria propõe que as experiências primárias fornecem a base para a 

formação de conceitos negativistas acerca de si mesmo, do futuro e do mundo externo. Tais 

conceitos negativos (esquemas) podem estar latentes, mas podem ser ativados por 
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circunstâncias específicas que sejam análogas às experiências originalmente responsáveis 

pelo engaste da atitude negativa (Beck, 2005).  

Por exemplo, a ruptura de uma situação de mãe e filha pode ativar o conceito de perda 

irreversível. Alternativamente, a depressão pode ser disparada por uma anormalidade ou 

doença física que ativa a crença latente de uma pessoa de estar destinada a uma vida de 

sofrimento. Situações de vida desagradáveis que mesmo extremamente adversas não 

produzem necessariamente uma depressão, a menos que a pessoa seja particularmente 

sensível àquele tipo específico de situação, pela natureza de sua organização cognitiva (Beck. 

J, 2011).  

Em resposta a situações traumáticas, o indivíduo normal ainda conserva o interesse e 

avalia realisticamente outros aspectos não traumáticos de sua vida. Por outro lado, o 

pensamento da pessoa inclinada à depressão se torna marcantemente limitado e 

desenvolvem-se ideias negativas acerca de todos os aspectos de sua vida (Wiles, Thomas, 

Abel, Barnes, Carrol, Ridgway, Lewis, 2014).  

Existe um farto suporte empírico para o modelo cognitivo da depressão. Estudos 

naturalistas, observações clínicas e estudos experimentais foram recentemente revistos 

(Neymeier, 2006). Através de estudos, foram documentadas a presença e a intercorrelação 

dos constituintes da "tríade cognitiva" em associação com a depressão. Vários estudos 

atestam a presença de déficits cognitivos específicos (por exemplo, raciocínio abstraio e 

atenção seletiva comprometidos) em pessoas deprimidas ou em suicidas. 

Ainda que haja pacientes que necessitem de um número maior de sessões para o 

tratamento com TC, normalmente a terapia prioriza o atendimento em curto-prazo, 

com um número de sessões variando de 6 a 20.37 As sessões estruturadas auxiliam 

os pacientes também a desenvolverem um senso de controle pessoal; ao aprenderem 

técnicas para serem "terapeutas " de si mesmos, contribuem também para a redução 

do tempo de terapia. Pacientes com transtornos de personalidade podem levar mais 

tempo em terapia, até mais de 12 meses.9 Estes pacientes, muitas vezes, tendem a 

abandonar mais facilmente o tratamento e o terapeuta deve estar atento aos 
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comportamentos de adesão do paciente. Adicionalmente, deve-se estar atento às 

possibilidades de abandono ou interrupção precoce do tratamento após a remissão dos 

primeiros sintomas que tendem a manter o indivíduo com menos atividade e menos 

confiante. À medida que os sintomas melhoram, pode haver tendência ao abandono 

precoce do tratamento (Dobson, 2016. pp 24). 

Para uma compreensão efetiva do caso NMO, é importante considerar que a depressão é 

um transtorno multifacetado, portanto, não existe um tipo único de protocolo psicoterápico 

(ou farmacológico) que funcionará em todos os pacientes ou países (McCauley, 

Gudmudseen, Schoredt, Martell, Rhew, & Dimidjian, 2015). É necessário respeitar a 

individualidade do paciente, sua história (pessoal e familiar) e suas características de 

personalidade antes de encaixá-lo em um protocolo. Destaca-se que as técnicas apresentadas 

neste estudo foram baseadas, em sua maior parte, em uma cultura norte-americana, portanto, 

uma tradução não apenas literal, mas também cultural, é necessária a cada um dos protocolos 

apresentados (Dobson, 2016).  

Até o momento, das técnicas psicoterápicas apresentadas, a TCC (Richards, Ekers, 

McMillan, Taylor, Byford, Warren e Finning, 2016) é a única que demonstrou resultados que 

comprovam sua eficácia no tratamento dos três estágios da depressão (leve, moderado, 

remissão). Desse modo, é de suma importância o cuidado do terapeuta em identificar em qual 

fase do tratamento sua técnica tem evidências e em aplicar cada uma delas. 

Método 

Participante 

O presente estudo aborda a problemática de uma paciente que intitulamos de NMO, do sexo 

feminino de 20 anos de idade, solteira, estudante de enfermagem, que se desenvolveu em 

uma família nuclear, em México. 

Instrumentos 

Entre os instrumentos utilizados para a evolução do caso da paciente NMO estão inclusos: a 

entrevista clínica de Manuel Muñoz (2001),  assim como uma bateria de provas psicológicas 

composta por: SCL-90,  inventário de depressão de Beck (BDI), Inventario para rasgo de 
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ansiedade, SCID-II e o teste de crenças de Ellis. Com o objetivo de identificar os possíveis 

problemas clínicos presentes, assim com sua intensidade e o sistema de resposta da paciente.   

Procedimento  

Considerando esses aspectos, o processo de terapia consistiu, em 15 sessões com intervalo 

de uma semana entre as sessões, assim como uso de diversas técnicas cognitivas e 

comportamentais visando alcançar o objetivo estabelecido pela paciente na sessão inicial. 

As técnicas cognitivas objetivam delinear e testar, especificamente, as falsas concepções e 

suposições inadaptativas da paciente. Fundamentando-se  em experiências de aprendizagem 

altamente específicas, destinadas a ensinar a NMO as seguintes operações: (1) observar e 

controlar seus pensamentos negativos automáticos (cognições); (2) reconhecer os vínculos 

entre a cognição, o afeto e o comportamento; (3) examinar as evidências a favor e contra seus 

pensamentos automáticos distorcidos; (4) substituir as cognições tendenciosas por 

interpretações mais orientadas para o real; e (5) aprender a identificar e alterar as crenças 

disfuncionais que o predispõem a distorcer suas experiências. 

Várias técnicas verbais, que visavam explorar a lógica subjacente e a base de 

cognições e suposições específicas da paciente. De maneira que, está recebeu inicialmente, 

uma explicação acerca da base lógica da terapia cognitiva. A seguir, aprendeu a reconhecer, 

controlar e anotar seus pensamentos negativistas no Registro Diário de Pensamentos 

Disfuncionais.  

A paciente iniciou realizando o exercício do meu melhor eu como o objetivo de 

potencializar e trabalhas os seus baixos níveis de auto estima. Se utilizou a técnica da 

reestruturação cognitiva como base para identificar e modificar as ideias irracionais sobre 

ela, sobre o mundo e sobre os demais que tinha a paciente.  Aproveitando a abertura dada 

pela paciente a nível cognitivo tratamos de examinar suas cognições e preocupações, 

discutido juntas a lógica e validade desses pensamentos (fator que reforçou ainda mais o 

vínculo terapêutico). Uma vez identificado os seus pensamentos disfuncionais, se utilizou a 

técnica das 7 perguntas, o debate socrático a fim de fortalecer os seus pensamentos racionais 
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e submeter a debate suas ideias disfuncionais, encontrando também respostas mais 

adaptativas e saudáveis frente uma situação. 

Para diminuir a frequência dos seus pensamentos negativos que sempre tinha 

presente, foi ensinado a paciente técnicas cognitivas como de parada de pensamento 

associada com uma técnica distratora e auto instruções, para que esses pensamentos fossem 

substituídos por algo mais saudável.  

Quando a nível cognitivo alcançamos um nível mais avançado, foi ensinado técnicas 

de habilidades sociais e inclusive foram feitas técnicas de exposição a nível de imaginação 

primeiramente e depois na prática, onde a paciente tinha que comunicar-se com a sua mãe 

durante toda a noite de maneira assertiva e sem assumir uma postura passiva frente a situação 

para sua realização a paciente também contou com técnicas de respiração para diminuir os 

possíveis níveis de ansiedade que poderiam surgir. Por fim, vale ressaltar que todo o processo 

terapêutico foi mediado pela técnica de pisco educação, por tratar-se de uma ferramenta de 

caráter educativo, que ajuda no entendimento do paciente.  

 

Resultados  

De acordo com os resultados das provas aplicadas no início do tratamento, chegamos a 

conclusão que a paciente apresentava problemas clinicamente significativos. Fato esse 

representado pela postagem maior que 1 (que é o ponto de corte da gráfica do SCL-90R), que 

obteve a paciente.  

Como mencionado anteriormente estamos frente a uma paciente que possui constantes 

pensamentos de abandono, e uma forte crença de desamor por parte de sua mãe. Sem falar 

na incapacidade para enfrentar situações de cunho cotidiano, assumindo então uma postura 

passiva. Tudo isso, faz com que NMO apresente uma sintomatologia típica de uma depressão 

(apatia, tristeza, lamentos constantes, falta de esperança e perca do interesse em (sair, estudar, 

comer etc.), coisas que antes lhe interessava. 
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Os resultados também nos mostram que existem uma depressão moderada com um valor 

maior a 20 pontos, e níveis de ansiedades extremas que se disparam geralmente nas situações 

cotidianas de sua vida e ante a avaliação dos demais, nos mostra também que quando se 

encontra em situações interpessoais os seus níveis de ansiedade caem drasticamente ficando 

incluso abaixo do rango normal. Fator importante para a compreensão desse caso, que nos 

mostra que a paciente NMO por ter um alto nível de ansiedade ante a avaliação dos demais, 

sai de um extremo a outro através de sua postura passiva, porque está é uma maneira de não 

ser julgada ou rejeitada pelos demais. Aspectos que estão diretamente relacionados com a 

sua crença central de desamor.   

Em relação ao seu estilo de personalidade, as provas revelam que a paciento possui uma 

personalidade limite, fator que explica suas constantes mudanças de humor, e tendência a 

polarizar. Sendo seguido de evitativo e depressivo, todos esses associados com crenças de 

que é mais fácil evitar os problemas e dificuldades da vida e de medo e ansiedade ante o 

desconhecido.  

 

Conclusão  

Considerando todo o anteriormente apresentado, concluímos que a terapia cognitivo 

comportamental é um método terapêutico de grande efetividade no tratamento de episódios 

depressivos maior, quer oferecida de forma isolada ou em combinação com farmacoterapia. 

Argumento esse que se vê fundamentado nos diversos avences adquiridos pela paciente em 

questão, como, os valores de depressão que baixaram em 9 pontos, mostrando a ausência da 

depressão que anteriormente havia sido qualificada como maior. Através da reestruturação 

cognitiva se conseguiu debater e invalidar os pensamentos negativos que funcionavam como 

potencializadores dos níveis de ansiedade da paciente. No que se refere a ansiedade, 

percebemos nas novas provas que NMO baixou de ansiedade extrema para uma ansiedade 

moderada. Por fim concluímos ainda que utilizando a TCC como tratamento, conseguimos 

diminuir a prevalência de pensamentos influenciados pela crença de que “é mais fácil evitar 

os problemas e dificuldades da vida”. 
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