
Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 18.11.2019 

 

Hiago Veras Gomes 1 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

O MANEJO CLÍNICO COGNITIVO-COMPORTAMENTAL  

NO TRATAMENTO DE TRANSTORNOS DEPRESSIVOS 
 

 

2019 

 

 
Hiago Veras Gomes 

Graduando em Psicologia pela Universidade Federal do Piauí - UFPI 

 

 

E-mail de contato: 

hiagoveras@hotmail.com 

 

 

RESUMO 

 

A Terapia Cognitivo-Comportamental é uma abordagem psicológica com evidente respaldo 

científico no tratamento de diversos transtornos psicológicos, assim como a depressão. Os 

transtornos depressivos são uma realidade do mundo atual devido ao número de casos que crescem 

exponencialmente ao longo dos anos e possuem características próprias de diagnóstico e de 

condução do tratamento. Dessa maneira, o presente trabalho se apresenta enquanto construção de 

revisão narrativa de literatura. Buscou-se em base de dados e periódicos, com preferência às 

publicações dos últimos cinco anos, estudos da eficácia e modelos de tratamento da Terapia 

Cognitivo-Comportamental em casos de transtornos depressivos de humor. Com todo o aparato 

revisado, mostrou-se as principais ferramentas e técnicas utilizadas por terapeutas da TCC no 

manejo clínico de casos depressivos, tais como ativação comportamental, reestruturação cognitiva, 

registro de pensamentos, treino de habilidades sociais, seta descendente e mindfulness. O presente 

escrito também teve como objetivo destrinchar o tratamento cognitivo-comportamental, 

enfatizando processos como a duração, a postura terapêutica, o tratamento combinado e a 

prevenção de recaídas. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) teve sua origem pelos experimentos realizados 

por Aaron T. Beck no final da década de 1960 e início dos anos de 1970. Beck foi um psicanalista 

de formação e acreditava que para obter um rigor científico à prática analítica, necessitaria de 

comprovação empírica para tal. Ao realizar os experimentos supracitados se percebeu novas 

explicações para os resultados obtidos em seus estudos. Estudando a depressão, Beck analisou um 

padrão de cognições negativas e distorcidas, crenças disfuncionais e pensamentos que não 

condiziam com a realidade nos pacientes observados. Assim sendo, desenvolveu um tratamento de 

curta duração denominado de Terapia Cognitiva (CIZIL; BELUCO, 2019). 

Ao perceber a importância do comportamento, e como este elemento estava diretamente 

ligado às cognições, introduziu-se o teor comportamental à pratica clínica da presente teoria. Assim 

sendo, a TCC é uma terapia clínica que possui dois fundamentos centrais: as cognições de um 

sujeito influem e controlam as suas emoções e comportamentos, assim como, o modo de agir deste 

pode afetar os padrões de pensamentos e emoções de forma intrínseca. À vista disso, a terapia – 

em sua prática – analisa o conteúdo dos pensamentos e comportamentos, partindo de evidências, 

com o objetivo de ajudar as pessoas em relação as suas dificuldades emocionais (WRIGHT, 

BASCO; THASE, 2008; CIZIL; BELUCO, 2019).  

Atualmente a TCC dispõe de um grande leque de estudos que comprovam sua eficácia no 

tratamento de diversos transtornos. O transtorno depressivo é expressivamente observável em 

estudos que relatam a eficiência da TCC, visto que, foi o primeiro transtorno estudado na 

formulação da teoria de Beck. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a depressão é um 

transtorno debilitador, caracterizado por uma tristeza profunda e persistente, como também pela 

perda de interesse em atividades antes prazerosas, apresentando sintomas característicos que são 

imprescindíveis para um diagnóstico real (POWELL, ABREU, OLIVEIRA; SUDAK, 2008). 

Dentre a população mundial, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas vivem com 

depressão, sendo perceptível um crescimento de mais de 18% entre 2005 e 2015. Para muitas 

pessoas o transtorno pode ser crônico e recorrente, sendo prevalente como causa de incapacitação. 

Dessa forma, as pesquisas relacionadas aos transtornos depressivos atualmente se voltam ao 
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entendimento da efetividade tanto das abordagens psicoterápicas, quanto do tratamento 

medicamentoso (CIZIL; BELUCO, 2019; POWELL et al., 2008). 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM V (2013) abrange vários 

tipos de transtornos depressivos. Dessa forma, o supramencionado transtorno inclui o transtorno 

de desregulação do humor, transtorno depressivo maior e transtorno depressivo persistente. Essa 

diferenciação se mostra importante na prática clínica, pois, norteia o terapeuta em uma possível 

melhor condução do caso. Assim sendo, a diferenciação entre os transtornos se dá nos critérios 

diagnósticos apresentados ou não pelo cliente (POWELL et al., 2008). 

Os principais critérios sintomatológicos examinados em uma pessoa com o transtorno 

depressivo é a presença de humor triste, vazio ou irritável, associadamente a mudanças somáticas 

e/ou cognitivas que influem diretamente no funcionamento pleno de um sujeito. O transtorno 

depressivo maior é considerado a condição clássica do transtorno depressivo, com episódios com 

duração de pelo menos duas semanas, envolvendo alterações significativas, afetivas e cognitivas, 

como também em funções neurovegetativas, possuindo na maioria das vezes remissões episódicas. 

Já a forma mais crônica da depressão se apresenta no transtorno depressivo persistente (distimia), 

este diagnóstico é dado quando a alteração do humor é contínua e persiste por pelo menos dois 

anos (DSM, 2013). 

Na contemporaneidade o tratamento dos transtornos depressivos é feito por duas vias: a 

psicoterapia e o tratamento com medicamentos. A sociedade atual ainda comporta muitos 

paradigmas em relação ao uso de medicamentos psicotrópicos, devido principalmente aos seus 

efeitos colaterais, entretanto, estudos apontam a eficácia dos dois métodos de tratamento isolados. 

No entanto, o tratamento combinado entre medicamentos e a Terapia Cognitivo-Comportamental 

demonstra efeitos mais positivos no prognóstico da depressão do que apenas um dos meios. A 

TCC, por meio da demonstração e desenvolvimento de estratégias, ajuda o paciente em suas 

mudanças comportamentais e cognitivas, baseando-se em evidências, em um trabalho focal, 

diretivo e, paralelamente, pautado em uma colaboração genuína entre cliente e terapeuta 

(GUIMARÃES, WERPP; SANTOS, 2017). 

O presente artigo tem como objetivo nuclear a demonstração dos principais artifícios e 

ferramentas clínicas da Terapia Cognitivo-Comportamental no desenvolvimento do trabalho em 

casos de transtornos depressivos. Salienta-se, portanto, a necessidade de observação holística para 

com os transtornos e clientes, sendo isto necessário para o rompimento com as ideias e estereótipos 

mecanicistas de atuação e prática do clínico na TCC. 
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MÉTODO 

 

O presente escrito trata-se de uma revisão narrativa de literatura. Assim sendo, a atual 

pesquisa caracteriza-se pela busca e análise de literatura presente em livros e/ou artigos de 

periódicos, em conjunto com a interpretação e análise crítica pessoal dos autores. A busca de 

escritos foi realizada na base de dados ScieELO e Google Acadêmico, mesmo que sem a presença 

de critérios rigorosamente preestabelecidos, priorizou-se publicações dos últimos cinco anos, 

constando presentes estudos empíricos e experimentais (GUIMARÃES, WERPP; SANTOS, 2017; 

CAMARGO et al., 2018). Dessa forma, revisitando o objetivo do artigo, realizou-se condensação 

de técnicas e passos referentes à prática da TCC diante de transtornos depressivos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A TCC é uma terapia psicológica pautada em evidências e que busca tornar o cliente seu 

próprio terapeuta. O tratamento da TCC para transtornos depressivos leva em média 6 a 12 sessões, 

porém, dependendo do grau de comprometimento e do tipo de transtorno essa média pode variar 

(POWELL et al., 2008).  

Os achados apontam que a depressão fornece um padrão de pensamentos e comportamentos 

nas pessoas afetadas. Dessa forma, percebe-se que os sujeitos deprimidos tendem a se observar, 

observar os outros e o futuro de forma distorcida e negativa, tais como: “Sou uma pessoa 

desinteressante”, “Sou chato e triste”, “As pessoas não se importam comigo”, “As coisas nunca 

irão melhorar” ou “Nunca ficarei bem”, entre outros exemplos. Além disso, outro elemento 

importante em clientes depressivos é a presença de erros cognitivos (POWELL et al., 2008; 

CARNEIRO; DOBSON, 2017). 

Erros cognitivos são equívocos característicos na forma de pensamentos automáticos e outras 

cognições. Desse modo, a presença destes em modelos patológicos, como a depressão, são 

encontrados corriqueiramente. Beck estipulou em suas obras diversos tipos de erros cognitivos, 

todavia, os mais presentes nos transtornos depressivos, que precisam de uma maior atenção por 

parte do terapeuta, são a inferência arbitrária (conclusão de algo de forma rápida e sem evidências), 

abstração seletiva (foco em evidências de desempenho negativo), supergeneralização (generalizar 

a ocorrência de eventos negativos) e a personalização (atribuir caráter negativo à si próprio). Tais 

erros são advindos de crenças centrais e intermediárias que são formuladas ao longo do 

desenvolvimento da vida do indivíduo (BECK, 2014; CARNEIRO; DOBSON, 2017). 
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 Os passos clínicos da TCC na condução de um caso depressivo se concretizam partindo de 

alguns elementos. De início, necessita-se de uma psicoeducação em relação ao modelo cognitivo 

da TCC e sua aplicação. Por conseguinte, demonstra-se ao cliente evidências dos pensamentos nos 

comportamentos e ações, após, desenvolve-se treinos de habilidades sociais, utiliza-se técnicas 

visando a confrontação dos pensamentos distorcidos associadas a técnicas comportamentais, 

visando o enfrentamento e a tomada de decisões por parte do cliente. O tratamento se constitui com 

foco na exposição e na reestruturação cognitiva, de forma gradual e em total colaboração, 

objetivando uma mudança emocional e comportamental duradora (BECK et al., 1997; CIZIL; 

BELUCO, 2019). 

Outra ferramenta importante na condução de casos depressivos da abordagem cognitivo-

comportamental é o uso da conceitualização de casos. Essa ferramenta funciona enquanto 

norteadora da prática, guiando o terapeuta nas possíveis intervenções. A conceitualização facilita 

a compreensão do processo e do transtorno, relacionando a queixa e a história de vida do sujeito. 

Nela é possível observar informações cruciais tais como o diagnóstico, experiências de vida que 

contribuíram para a manutenção ou proteção, situações interpessoais, fatores genéticos, biológicos 

e médicos, pontos fortes e qualidades, pensamentos, emoções, comportamentos e esquemas. Desse 

modo, a conceitualização funciona enquanto mapa que ajuda o terapeuta na construção de uma 

hipótese de trabalho (WRIGHT, BASCO; THASE, 2008; CIZIL; BELUCO, 2019).   

Até aqui demonstrou-se um panorama geral de como a TCC é trabalhada no atendimento dos 

transtornos depressivos. A seguir serão expostas técnicas de trabalho, que são características do 

fazer cognitivo-comportamental. Estas funcionam enquanto estratégias voltadas aos objetivos 

centrais da terapia, sendo importante ressaltar que o seu uso esvaziado de sentido acarretará em 

nenhuma mudança significativa no quadro do cliente, é importante – seguindo o modelo 

colaborativo de trabalho – que as técnicas sejam utilizadas apenas de forma complementar ao 

desenvolvimento do processo.  

 

Ativação comportamental  

A Ativação Comportamental se apresenta no tratamento de depressão com resultados 

significativos na prevenção do ressurgimento dos sintomas a longo prazo. É a técnica inicial do 

tratamento. A intervenção comportamental é baseada na análise funcional, mais diretamente nas 

variáveis antecedentes e consequentes relacionadas ao comportamento do indivíduo. Através da 

análise comportamental o terapeuta deverá apresentar ao paciente como seus comportamentos a 

curto, médio e longo prazo estão trazendo consequência. Sendo assim, são identificados os 

comportamentos públicos – que são ações e falas – como também pensamentos e sentimentos 

voltados à causa e manutenção do problema. A identificação desses comportamentos facilita um 
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treinamento comportamental com reforços positivos, visto que a depressão na TCC é uma 

consequência da falta destes na vida no indivíduo, ao mesmo tempo que este experiencia um grande 

número de situações aversivas (CARDOSO, 2011). 

A depressão é conceituada nesse modelo como um círculo de retraimento gradual do paciente 

ante as atividades positivas e a perda exponencial do reforçamento. (POWELL et al., 2008). Desse 

modo, o terapeuta cognitivo-comportamental busca um trabalho intenso para incluir na vida da 

pessoa depressiva a ativação com foco nas interações sociais e atividades reforçadoras, com o 

objetivo principal de aliviar os sintomas e encontrar uma forma de aprendizagem comportamental. 

No que diz respeito a utilização da presente técnica no contexto clínico, é importante que 

esta seja empregada de forma flexível para ajudar de forma precisa no tratamento. O primeiro passo 

é a realização da organização de atividades, realizando um agendamento e escolhendo em que hora 

da rotina do paciente a atividade será realizada. Dessa maneira, com a avaliação dessas atividades, 

o paciente consegue perceber e, por vezes, corrigir suas distorções sobre como pensa, sente e age, 

assim, retomando atividades prazerosas em sua experiência de vida. Esse agendamento possibilita 

tanto ao paciente quanto ao terapeuta uma ideia de como o cliente está replicando os repertórios 

comportamentais aprendidos na terapia, facilitando a sua tomada de decisão (CARDOSO, 2011). 

 

Reestruturação cognitiva 

A reestruturação cognitiva tem como objetivo contestar os pensamentos e crenças 

disfuncionais do cliente, com o objetivo de modificar e substituir estas por cognições mais 

adaptativas. Tal feito é realizado por meio de registro de pensamentos e exames de evidências, 

como também com o uso da seta descendente, com o diário de dados positivos, exercícios de 

vantagens e desvantagens, entre outros. O propósito da reestruturação é ajudar o paciente a 

encontrar suas crenças disfuncionais com relação a depressão, distorções cognitivas recorrentes a 

pensamento automáticos e como os seus pensamentos têm relação com as reações fisiológicas e 

emocionais (MATOS; OLIVEIRA, 2014). 

Pessoas depressivas possuem sentimentos e pensamentos de incapacidade e pessimismos. 

Clientes deprimidos têm dificuldade de realizar as tarefas compostas e compreender seu 

funcionamento. Na terapia cognitivo-comportamental a meta de tratamento é fazer o paciente ser 

seu próprio terapeuta, assim, a reestruturação cognitiva se mostra enquanto um objetivo, auxiliado 

pelas técnicas supracitadas, que se desenvolve no cliente uma maneira de processar as informações 

de um modo mais condizente com a sua realidade posta.   
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Registro de pensamentos 

Os registros de pensamentos têm como objetivo trazer clareza e fazer com que o paciente se 

recorde de eventos, pensamentos, sentimentos e comportamentos vividos. Geralmente o indivíduo 

precisa de um treino diário, onde este o fará anotar e identificar os pensamentos automáticos, 

relacionando com seu estado emocional e fisiológico. Esse recuso se baseia em uma sequência 

onde as anotações são feitas sobre o evento e a emoção e como esses elementos estão interligados 

de forma funcional, ou seja, na maioria das vezes, retroalimentando os sentimentos depressivos 

(MORENO; CARVALHO, 2014).  

O registro de pensamentos possui ramificações e pode ser utilizado em diversos tipos de 

transtorno. É uma técnica útil na identificação de situações onde o cliente experiencia estados 

negativos de humor, associadamente ao entendimento do que se pensa nesse mesmo momento. 

Dessa forma, ajudando os clientes na identificação de pensamentos automáticos, e possivelmente 

auxiliando na produção de pensamentos alternativos com foco na modificação nos estados de 

humor, o registro de pensamentos se apresenta enquanto ferramenta importante no entendimento e 

modificação dos processos cognitivos do paciente depressivo (SANTOS, 2013). 

 

Treino de Habilidades Sociais 

Pessoas depressivas acabam se sentindo vulneráreis e incapazes, isso resulta no possível 

sentimento de desamparo e desvalor. O treino de habilidades sociais se torna uma técnica de 

tratamento pra depressão pelo fato de que alguns autores consideram que estas poderiam ser tanto 

antecedentes como consequentes de um quadro depressivo. Pessoas face à eventos estressantes 

tendem a ficar mais vulneráveis aos conflitos por não apresentarem recursos básicos para lidar com 

tais situações, assim, as habilidades sociais influem tanto para o início como para a manutenção de 

um transtorno depressivo (FERNANDES; FALCONE; SARDINHA, 2012). 

Exemplos de habilidades sociais está na capacidade de se colocar no lugar do outro, perdoar, 

compreender críticas, evitar julgamentos. A deficiência de habilidades sociais também é exposta 

em situações onde há dificuldade em dizer não, ouvir críticas, expressar opinião de forma direta 

ou mesmo terminar relacionamentos. Os principais déficits dessas habilidades em pessoas 

depressivas são a falta de assertividade e falta de empatia. Com isso destina-se ao terapeuta o 

trabalho de forma mais diretiva nessa etapa, encorajando o paciente a ter mais autonomia (DEL 

PRETTE; DEL PRETTE; BARRETO, 1998).  

Na depressão a falta dessas habilidades sociais podem causar comportamentos disfuncionais 

como isolamento social e em casos mais graves suicídio, o que determina isso é a intensidade de 

como a depressão está sendo manifestada. Devido às oscilações de humor e dentre outros sintomas, 

comportamentos como falta de empatia e assertividade se apresentam frequentemente na vida da 
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pessoa depressiva. No treinamento de habilidades sociais deve-se procurar fazer com que o 

paciente enfrente essa situação. Entretanto, há questões quanto ao treino de habilidades sociais que 

podem trazer prejuízos à sistematização dessas relações, visto que o conceito é amplo e unificado, 

porém, deve-se levar em conta que essa técnica tem se mostrada eficaz no tratamento de depressão, 

inclusive na prevenção de recaídas (FERNANDES; FALCONE; SARDINHA, 2012; CAMPOS, 

2010). 

 

Mindfulness 

O mindfulness na terapia cognitiva é utilizado como uma ferramenta para ajudar os clientes 

a lidar de maneira mais adaptativa com os seus pensamentos automáticos, lidar melhor com suas 

sensações, suas emoções e aprender a redirecionar sua atenção. A intenção dessa pratica é trazer o 

cliente para viver o momento presente do seu dia-a-dia, distanciando-se um pouco das perturbações 

dos pensamentos. Pode definir-se como uma técnica especifica de concentração no momento atual, 

intencional, mas desprovida de juízos de valor. Nos anos 90 foi desenvolvida a MBCT, que consiste 

numa intervenção psicossocial centrada na aprendizagem desta técnica, tendo como objetivo a 

redução do stress e aumento do bem-estar, interagindo simultaneamente com elementos da terapia 

cognitiva (KUYKEN et al. 2016).  

Com o mindfulness, além da possibilidade de conseguir identificar os pensamentos, analisá-

los e respondê-los de maneira mais funcional, o cliente também ganha habilidade de deixar o 

pensamento acontecer naturalmente. Ou seja, o objetivo dessa técnica consiste em perceber o 

pensamento, reconhecer o pensamento, mas deixar ele fluir naturalmente, sem que o pensamento 

afete negativamente. Segundo Bitencourt et al. (2008) A terapia baseada na atenção plena 

(mindfulness) também tem sido utilizada de forma bem sucedida no tratamento da depressão, a fim 

de prevenir recorrências após a remissão ter sido alcançada.  

É importante que antes do uso do mindfulness se faça uma avaliação das crenças do cliente 

sobre seus pensamentos disfuncionais, sobre suas preocupações, ruminações e outros tipos de 

cognições. Essa avaliação é importante porque se o cliente depressivo acha que suas preocupações 

e ruminações ajudam de alguma maneira, ou tenha algum benefício, a sua utilização pode se tornar 

complicada. Assim, pode-se fazer o uso da técnica do mindfulness para lidar de forma mais positiva 

frente às preocupações, logo após fazer uma reestruturação cognitiva e uma avaliação dessas 

crenças por trás dos pensamentos disfuncionais sobre tais preocupações. Por fim, a técnica pode 

ser ensinada para que o cliente possa utilizar o mindfulness na sua vida, sem maiores preocupações, 

sem maiores obstáculos (BITENCOURT et al., 2008). 
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Prevenção de recaída 

A prevenção de recaída é uma parte crucial no tratamento baseado na abordagem cognitivo-

comportamental, aqui com enfoque nos transtornos de humor, como a depressão e transtorno 

bipolar. A prevenção é a parte final do tratamento psicológico, trata-se de um recurso que o 

paciente passa a utilizar no resto de sua vida para além do setting terapêutico. Muitas condições 

tratadas na perspectiva da TCC, especialmente em transtornos mentais, tendem naturalmente – 

como parte das características do adoecimento – à recorrência, ou seja, os sintomas retornarem. 

As sessões finais da terapia são destinadas à avaliação dos ganhos e à prevenção de recaída. 

A melhora do paciente pode ser fornecida como recurso para o enfrentamento de novas situações 

que incluam perdas e adaptações a novas situações-problema. Quando denvolve-se no cliente a 

condição de prevenir recaídas, isto então faz com que ele possa adquirir habilidades tanto no 

reconhecimento de sintomas iniciais, como também diante destes buscar trazer à tona ferramentas 

que ele adquiriu durante o tratamento na terapia cognitivo-comportamental. Assim, ajudando-o 

para que este possa aplicar novamente os ganhos aprendidos, evitando que os sintomas se 

intensifiquem. Nesse sentido, vale a pena destacar que é necessário ensinar o paciente a lidar com 

a possibilidade de retorno dos sintomas depressivos, pois, ruminações sobre recorrência de 

sintomas depressivos e suas implicações aumentam o risco de recaída (BITENCOURT et al. 2008). 

 

TCC e tratamento farmacológico  

Para eficácia do tratamento de quadros depressivos recomenda-se atualmente o tratamento 

combinado, psicoterapia e psicofármacos. Estudos atuais que comparam o tratamento com a TCC 

e com medicamentos de formas isoladas, apresentaram a TCC como estratégia significante melhor 

que o uso de alguns antidepressivos. Todavia, é necessário se ater ao processo de cada cliente como 

único, não sendo o objetivo do presente escrito afirmar a superioridade de um método em 

detrimento de outro. Assim sendo, o que se percebe é a eficácia do tratamento da TCC na duração 

dos efeitos da terapia, como também na remissão dos sintomas (POWELL, 2008). 

O tratamento combinado apresenta-se como eficaz pelo fato de o sujeito apresentar os 

aspectos positivos de melhora tanto de um método como de outro. Desse modo, um 

acompanhamento médico é orientado de acordo com a gravidade dos sintomas, para após análise, 

possa-se iniciar o uso de medicamentos, visando uma estabilização efetiva do humor. A 

intervenção medicamentosa pode ser benéfica ao tratamento psicológico, uma vez que este ajude 

o cliente de modo efetivo. Já o acompanhamento psicológico clínico cognitivo-comportamental 

ajuda no desafio da investigação de pensamentos e crenças disfuncionais, associadamente na 

resolução de problemas que possam causar ou confirmar tais erros cognitivos (MATOS; 

OLIVEIRA, 2014). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente escrito objetivou uma ampliação sobre o trabalho e os recursos da prática clínica 

da abordagem cognitivo-comportamental no curso de tratamento de transtornos depressivos. Por 

ser uma terapia considerada breve e voltada ao aqui e agora, a TCC acumula durante seu 

desenvolvimento diversas críticas quanto ao seu estereótipo mecanicista e terapia pronta. 

Entretanto, é possível observar que, mesmo com críticas acentuadas, o trabalho cognitivo-

comportamental é uma das abordagens psicológicas que mais possui evidência de sua eficácia de 

forma empírica no tratamento de inúmeras dificuldades e transtornos.  

Os transtornos depressivos possuem características próprias e que são importantes tanto no 

diagnóstico como no curso da terapia na TCC. Com o uso de técnicas e ferramentas interventivas, 

o fazer cognitivo-comportamental se apresenta efetivo na melhora e na remissão dos sintomas 

depressivos nos clientes. A abordagem estruturada da TCC facilita o processo e busca tornar o 

cliente seu próprio terapeuta.  

Com a sua eficácia comprovada em inúmeros estudos e com um fazer pautado em evidências 

teórico e práticas, a TCC segue como importante aliada no tratamento dos transtornos depressivos. 

Por conseguinte, o presente trabalho visa alargar o campo de conhecimento na devida área, como 

também o rompimento com os preceitos negativos frente à abordagem. Por fim, recomenda-se que 

novos estudos sejam realizados, tanto em forma de revisão, como de forma empírica, para edificar 

de forma consistente o fazer cognitivo-comportamental. 
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