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RESUMO 

 

A depressão é um dos transtornos psicológicos com maior prevalência, podendo ser uma 

reacção do organismo a um estímulo stressante externo, ou fazer parte do próprio padrão de 

resposta do indivíduo face ao mundo (Freeman & Oster, 2007). O episódio depressivo maior é uma 

das possíveis manifestações deste transtorno. Este trabalho apresenta um caso de um episódio 

depressivo maior, de acordo com DSM-V (Apa, 2014).  

A terapia realizada foi a terapia cognitiva para a depressão de Beck, uma vez que é a mais 

indicada e empiricamente comprovada para o tratamento deste transtorno (Beck, 2005; Powell, 

Abreu, Oliveira e Sudak, 2008). A intervenção teve como principais objectivos a identificação e 

reestruturação de padrões de pensamento potencialmente desadaptativos através de técnicas 

cognitivas e comportamentais, e o fornecimento de estratégias para o desenvolvimento de 

pensamentos e comportamentos mais adaptativos.  
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1 - HISTÓRIA CLÍNICA 

 

1.1 - Dados biográficos  

M. é uma paciente do sexo feminino com 22 anos, residente no concelho de Faro com os pais 

(é filha única). Encontra-se actualmente a frequentar o 1º ano da universidade.  

 

1.2 - Exame do estado mental e motivo da consulta  

Apresentou-se com um aspecto adequado, vígil, calma, orientada no espaço e no tempo. Idade 

aparente equivalente à real. Vestuário adequado e aparência cuidada. Senta-se com uma postura 

caída, como que encolhida sobre si, voz ligeiramente apagada e alguma labilidade emocional 

(humor depressivo).  

Veio por insistência da mãe, embora reconheça durante a consulta que não se encontra estável 

psicologicamente. Refere como queixa principal sentimentos de tristeza e perda de interesse em 

várias actividades que gostava (deixou de frequentar as aulas de dança e de tirar fotografias). Diz 

ainda que já faltou a algumas aulas e que não lhe apetece ir à universidade, facto que a faz sentir 

culpada. Pensa que no fundo o seu pai tem razão: “é uma perda de tempo eu andar lá, não sou capaz 

para a universidade”.  

M. Acha que desiludiu a mãe e a tia por não ter conseguido ter tido resultados positivos nos 

exames.  

Verbaliza que: "às vezes só me apetece ficar deitada e não sair do quarto." Sente-se cansada 

e diz que tem dificuldades em concentrar-se nas aulas. Diz que se isolou, não procurando tanto as 

amigas como o fazia.  

Refere que não consome qualquer tipo de substância e não possui ideação suicida.  

Não existem episódios nem tratamentos anteriores.  

 

1.3 - História biopsicossocial  

M. conta que nasceu de parto normal, tendo sido uma gravidez muito desejada pela mãe, mas 

vivida com alguma ansiedade uma vez que tinha tido duas gravidezes anteriores não evolutivas.  

Os pais moravam numa pequena localidade, onde não havia muitas crianças para brincar, por 

isso M. refere que teve uma infância marcada por algum isolamento social.  

A tia materna morava na casa ao lado da sua, pelo que foi uma pessoa muito presente na sua 

vida.  
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Não frequentou o infantário nem o pré-escolar, tendo iniciado a escolaridade com 6 anos. A 

adaptação ao 1º ciclo foi difícil, conta que a professora era exigente e valorizava os alunos que 

tinham boas notas, em detrimento dos outros. M., por não ter notas tão boas sentia que não era 

inteligente o suficiente.  

Durante o seu percurso escolar, M. refere que: “às vezes até me esforçava um pouco, mas 

sentia que nem valia a pena, porque nunca consegui ter notas excelentes”. Acabou por ser uma 

aluna mediana, tendo ficado inclusivamente retida no 8º ano de escolaridade. Repetiu também o 

10º ano (porque ingressou na área de economia, mas arrependeu-se e no ano seguinte mudou para 

humanidades).  

O ensino secundário é descrito como a melhor fase da sua vida, em que teve mais amigos e 

iniciou uma relação amorosa que durou cerca de 2 anos (terminando devido ao facto do namorado 

ter entrado para a universidade em Lisboa, tendo ambos concordado que não valia a pena manter 

a relação à distância). M. conta que a iniciativa de terminar foi dele, e ela, não querendo dar parte 

fraca, acabou por concordar, embora tenha sofrido com essa decisão, mas sofreu em "silêncio", 

não confidenciando a ninguém este sofrimento. 

Após o término do secundário, M. decidiu ingressar na universidade, contudo esta decisão 

não foi pacífica: o pai preferia que M. fosse trabalhar porque achava que estudar era uma perda de 

tempo e que "ela nunca deu muito para os estudos, vai perder tempo e gastar dinheiro". Conta que 

foi difícil convencer o pai, mas com a ajuda da mãe e da tia lá o conseguiram fazer. A tia 

inclusivamente ofereceu-se para lhe pagar os transportes (passe), uma vez que a universidade fica 

a 20 km de sua casa.  

A adaptação à universidade não foi fácil, era um mundo completamente novo e M. não 

conhecia ninguém na turma. Aos poucos foi conhecendo e ficando mais próxima de um grupo de 

colegas. Conta que houve um flirt com um rapaz da turma, e "até parecia que ele estava mesmo 

interessado em mim, e eu feita tola caí na esparrela", mas ele acabou por se afastar e iniciar um 

relacionamento com outra colega. M. lidou com esta situação mostrando indiferença perante o 

sucedido, mais uma vez verbalizando que: "não quis dar parte fraca, para não pensarem que sou 

fraca e chorona".  

Por outro lado, sentia que estava a ir contra a vontade do pai e que não podia falhar. Apesar 

de relatar que fez um esforço para ir acompanhando as matérias, diz que esse esforço não foi 

recompensado uma vez que não conseguiu obter nota positiva em todas as cadeiras do primeiro 

semestre, ficando desmotivada.  

Em termos sociais diz que "nunca foi popular, sempre esteve em pequenos grupos".  

As amigas que mantém até hoje são duas, conheceram-se no secundário e, apesar de não 

andarem na mesma universidade não perderam o contacto. Revela que, no entanto, sempre teve o 
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cuidado de nunca se expor demasiado perante as amigas, os seus verdadeiros problemas ficam 

guardados para si. 

 

1.4 - Antecedentes familiares/Ambiente familiar  

Os pais de M conhecem-se desde crianças (moravam na mesma localidade).  

Casaram cedo (o pai com 20 e a mãe com 18 anos). Refere que o pai teve uma vida dura, 

começando a trabalhar aos 14 anos e vivendo dificuldades económicas, sendo talvez por isso uma 

pessoa mais fria e que valoriza o trabalho em detrimento dos estudos.  

M. descreve o pai como uma pessoa autoritária, fechada em termos de mentalidade, pouco 

comunicativa (“nunca pude conversar com ele sobre os meus problemas”), sem paciência, crítica 

e distante emocionalmente: "ele nunca me deu um abraço, ou um carinho”. Acha que para agradar 

o pai não pode mostrar emoções (ser fraca).  

A mãe é descrita como uma pessoa ansiosa, por vezes triste (M. diz que a mãe ocasionalmente 

chora às escondidas) e “agarrada” à família. Nunca trabalhou e talvez por isso seja tão dependente 

e subserviente ao marido. Refere que a mãe toma comprimidos há anos, receitados por um 

psiquiatra para “os nervos e tristeza”, desconfia que serão antidepressivos, mas não sabe ao certo, 

porque não se fala desse assunto em casa.  

A relação do casal é vista por M como uma acomodação por parte de ambos: “penso que não 

haja aquele amor apaixonado...não há carinho entre eles, nem sei se algum dia existiu” 

 

1.5 - Dificuldades actuais  

No que concerne às dificuldades actuais apresentadas por M. podemos verificar as seguintes:  

 Nível comportamental: evitação das actividades escolares e passividade (“já faltou a 

algumas aulas e deixou de ter vontade de ir à universidade”, “às vezes só me apetece ficar deitada 

e não sair do quarto."), redução das interacções sociais (deixou de estar com as amigas), redução 

das actividades de ócio (deixou de frequentar as aulas de dança e de tirar fotografias).  

 Nível cognitivo: dificuldades de concentração, Pensamentos Automáticos Negativos (“A 

universidade é muito difícil para mim”, crenças disfuncionais (de incompetência/fracasso: “Sou 

incapaz de suceder nos estudos”; de inibição emocional: “Mostrar as emoções é sinal de fraqueza”; 

de padrões elevados: “Não me esforço porque não vou conseguir ter notas excelentes”) 

 Nível psicofisiológico: fadiga (sente-se cansada).  

 Nível emocional: tristeza (“sinto-me triste”), culpa (sente-se culpada por faltar às aulas), 

frustração e fracasso (sente-se frustrada por não conseguir ter sucesso nos estudos), anedonia 

(incapacidade para ter experiências positivas).  
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1.6 - História do problema  

Quando questionada sobre o inicio das dificuldades não consegue precisar uma data certa, 

“não foi de um dia para o outro”. Pensa que terá começado aquando da entrada na universidade. 

Relata que foi difícil para ela seguir em frente com a decisão de ir estudar, porque sentiu que estava 

a ir contra a vontade do pai e acha que ele não acredita que ela tem capacidade para concluir uma 

licenciatura. “Ele sempre achou que eu era burra para os estudos. Nunca o disse directamente, mas 

também não precisa de o fazer para eu perceber isso”.  

Diz que quando começou o ano lectivo sentiu um misto de culpa e dúvidas acerca da sua 

capacidade académica. E efectivamente sentiu alguma dificuldade na adaptação às matérias e ao 

volume de trabalho, mais exigente do que no secundário. Contudo fez um esforço para tentar 

ultrapassar esses obstáculos, estava atenta nas aulas e revia as matérias em casa diariamente. Mas 

nem todos os exames lhe correram bem (teve algumas notas negativas), facto que a desmotivou e 

que a levou a acreditar que não conseguiria ser bem sucedida nos estudos (“afinal o meu pai tinha 

razão… e assim sendo qual é o sentido de ir às aulas?”).  

Fez também um esforço para se integrar na turma. E ficou contente quando surgiu uma 

aproximação com um colega, “havia os olhares, os sorrisos e aquela atenção especial”. M. começou 

a desenvolver sentimentos cada vez mais fortes pelo colega, convencida que era correspondida. 

Conta que se chegaram a beijar uma vez. Contudo, sem qualquer justificação aparente, o colega 

iniciou um relacionamento com outra rapariga. “Fiquei sem chão...chego às aulas de manhã e de 

repente vejo-os agarrados no corredor. Mas fui forte e fingi que aquilo me era indiferente, só mais 

tarde nesse dia, quando cheguei ao meu quarto é que chorei”. 

 

2 – AVALIAÇÃO  

 

2.1 - Material e procedimento  

Para a avaliação foram utilizados os seguintes instrumentos:  

 Critérios de diagnóstico para Episódio Depressivo Maior do DSM-V (APA, 2014);  

 Inventário de Depressão de Beck (BDI). Escala auto-aplicada, composta por 21 itens que 

avalia a presença e severidade do humor, as manifestações cognitivas, motivacionais, psicomotoras 

e vegetativas típicas das pessoas deprimidas. (pontuação durante a fase de avaliação= 21, depressão 

moderada);  
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 Inventário de Atitudes Disfuncionais, (DAS). Escala auto-aplicada através da qual se 

identificam cognições relacionadas com a depressão. Onde se destacam pontuações mais elevadas 

nas dimensões: omnipotência, aprovação pelos outros e perfeccionismo e realização pelo trabalho 

e perfeccionismo;  

 NEO-PI-R, Inventário de personalidade que avalia os cinco principais domínios da 

personalidade: neuroticismo, extroversão, abertura à experiência, amabilidade e 

conscienciosidade, do qual se destacam valores elevados na dimensão do neuroticismo, baixos na 

extroversão e conscienciosidade.  

 

2.2 - Discussão diagnóstica  

A sintomatologia apresentada por M. é humor deprimido, culpa, anedonia, fadiga e 

dificuldades de concentração.  

Poderíamos pensar num Transtorno de adaptação, uma vez que há uma mudança vital na vida 

de M. (entrada na universidade), que poderá ter constituído um estímulo stressante para a mesma. 

Contudo, exclui-se esta possibilidade uma vez que a sintomatologia satisfaz os critérios de 

diagnóstico do DSM-V para um Episódio Depressivo Maior: humor deprimido na maior parte do 

dia, quase todos os dias há mais de duas semanas com perda de interesse/prazer em várias 

actividades, fadiga, sentimentos de inutilidade e culpa e capacidade de concentração diminuída.                        

         A presença desta sintomatologia causa sofrimento clinicamente significativo e com prejuízo 

no funcionamento social e escolar de M., sendo que se excluem outros transtornos mentais e 

condições médicas. 

Assim, e tendo em conta o acima exposto, o diagnóstico é Transtorno Depressivo Maior, 

episódio único, moderado.  

 

2.3- Conceptualização cognitiva  

A sintomatologia apresentada por M. juntamente com a sua história de vida permite 

determinar como factores de vulnerabilidade:  

 Perfeccionismo, indicado pelos resultados do DAS e Neo-Pi-R e presente no discurso de 

M.: “às vezes até me esforçava um pouco, mas sentia que nem valia a pena, porque nunca consegui 

ter notas excelentes”. O perfeccionismo é um factor de vulnerabilidade no desenvolvimento dos 

transtornos psicológicos, nomeadamente nos transtornos depressivos (Vázquez, Gomez, Hervás e 

Moreno, 2006).  

 Neuroticismo, indicado pelo resultado do Neo-Pi-R, dimensão que está fortemente 

associada a um aumento do risco de depressão (Kendler, Gatz, Gardner e Pedersen, 2006).  
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Como factores predisponentes:  

 Na relação com o pai: a falta de suporte afectivo por parte deste (“nunca me deu um abraço 

ou um carinho”) e as constantes críticas acerca das capacidades intelectuais de M., impediu-a de 

desenvolver um sentido de autonomia e capacidade, gerando insegurança e falta de confiança nas 

suas capacidades. Existe igualmente uma dificuldade do pai de entender as necessidades 

emocionais de M. (“nunca pude conversar com ele sobre os meus problemas”), sendo que esta 

sempre inibiu as suas emoções perante o pai, uma vez que “mostrar emoções é sinal de fraqueza”). 

Esta postura do pai perante a expressão das emoções contribuiu para o desenvolvimento de um 

esquema de inibição emocional por parte de M.  

 Na relação com a mãe: mãe com uma estrutura neurótica, sempre ansiosa e possivelmente 

deprimida, o que pode indicar alguma vulnerabilidade genética para o despoletar de um quadro 

depressivo. Existe também um silêncio perante a situação emocional da mãe (sabe-se que está 

medicada para os “nervos”), indicando que o estado emocional deve ser mantido em segredo: “Não 

quero chorar a frente de ninguém para não pensarem que sou fraca” (inibição emocional).  

 Primeiras experiências escolares: uma professora exigente e que apenas valorizava os 

alunos com boas notas, facto que contribuiu para o sentimento de incapacidade e desvalia sentido 

por M. (incompetência e padrões elevados).  

 Nas relações interpessoais: as escassas oportunidades de interacção social na infância 

(devido ao isolamento da casa onde vivia e o facto de não ter frequentado o infantário) 

comprometeram a socialização primária. Este comprometimento aliado aos vínculos afectivos 

deficitários impediram M. de adquirir uma base segura a partir da qual pudesse desenvolver as suas 

relações interpessoais. Assim, o modo como se relaciona com os outros tem na sua base uma 

desconfiança e insegurança, pautada pela certeza de que os outros não vão conseguir satisfazer as 

suas necessidades emocionais (privação e inibição emocional).  

 

Factores precipitantes:  

 A entrada na universidade foi o primeiro factor que despoletou as suas crenças de 

incompetência e incapacidade, e, embora M. tenha feito um esforço para as contornar (dedicando-

se mais ao estudo), quando surgiram os primeiros obstáculos (negativas nos exames), M. 

interpretou-os como confirmações das suas crenças, agindo de acordo com as mesmas.  

 O rompimento de uma ligação amorosa com o colega e o comportamento deste (iniciou 

uma relação com outra rapariga) activou o esquema de inibição emocional. 

 

 Factores manutenção:  

 Faltar às aulas (vai reforçar a sua crença de incapacidade/incompetência)  

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 09.04.2017 

 

Ana Miranda 8 facebook.com/psicologia.pt   
 

 Isolamento social  

 Inibição das actividades prazerosas (aulas de dança, fotografia) diminuem a taxa de reforço 

positivo que contribuía para ter emoções positivas.  

 

QUADRO 1 - CONCEPTUALIZAÇÃO COGNITIVA DE M. 
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3 - INTERVENÇÃO  

 

A intervenção realizou-se ao longo de 17 sessões, sendo que numa primeira fase pretendeu-

se estabelecer a aliança terapêutica, avaliar a sintomatologia e consequente diagnóstico, avaliar as 

motivações e expectativas para o tratamento. Numa segunda fase pretendeu-se educar a paciente 

sobre o seu transtorno e modelo TCC (psicoeducação), identificar e reestruturar os pan e as crenças 

subjacentes a estes, utilizando para tal técnicas cognitivas e técnicas comportamentais.  

            Numa última fase procedeu-se à avaliação final e follow up. 

 

3.1 - Proposta terapêutica  

Foi utilizada a Terapia Cognitiva de Depressão de Beck, uma vez que é uma das terapias 

mais indicadas para os transtornos depressivos (Beck, 2005; Powell et al., 2008).  

Esta terapia parte do princípio de que não são os acontecimentos de vida que influenciam o 

modo de pensar e sentir do indivíduo, mas sim a percepção que este tem desses acontecimentos 

(Sanz & Vázquez, 2009). Para Beck (2005), os indivíduos deprimidos têm uma visão negativa de 

si mesmos, do mundo e do futuro (tríade cognitiva), existindo três tipos de fenómenos cognitivos 

típicos do transtorno depressivo: pensamentos automáticos negativos, distorções cognitivas e 

crenças/esquemas (Allen, 1999; Beck, 1997).  

Assim, os principais objectivos da terapia são a identificação e modificação destes 

pensamentos e crenças desadaptativas, substituindo-os por pensamentos mais adequados e 

funcionais de responder, tanto a nível cognitivo como comportamental. (Fonteles & Memória).  

Esta terapia é caracterizada por ser uma terapia de colaboração, requerendo a participação 

activa quer do terapeuta, quer do paciente, sendo pedido a este por exemplo, que realize trabalhos 

de casa entre sessões de modo a generalizar para o seu quotidiano as capacidades desenvolvidas 

na terapia (Allen, 1999).  

 

3.2 - Descrição do processo terapêutico  

M. manteve uma postura colaborante e interessada, sendo patente uma forte motivação para 

a relação terapêutica. Durante toda a intervenção procurou ter uma atitude positiva perante as 

actividades propostas, expressando sempre os seus pensamentos e sentimentos com muita 

confiança e respeito. Revelou também boa capacidade de insight e desejo de auto-conhecimento, 

que foram úteis para o sucesso do processo terapêutico.  
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Após a avaliação inicial seguiu-se a psicoeducação acerca da terapia cognitiva (compreensão 

por parte de M. da inter-relação entre pensamento, emoção e comportamento) e do transtorno 

depressivo apresentado por esta.  

Através do registo de pensamentos disfuncionais, M. conseguiu perceber como no seu 

quotidiano as suas cognições influenciavam as suas emoções e consequentes comportamentos 

(v.g.: situação: frequentar as aulas na universidade; pensamento: “não vale a pena ir porque as 

matérias são muito difíceis e eu não as vou compreender”, emoção: tristeza e frustração; 

comportamento: faltar às aulas).  

Depois desta primeira fase, procuraram-se introduzir algumas tarefas comportamentais com 

o objectivo de romper com os padrões de evitação, desenvolver habilidades de enfrentamento e 

aumentar o número de actividades prazerosas, de forma a reduzir a sintomatologia e a promover 

mudanças positivas. As técnicas comportamentais utilizadas foram: auto-registo de actividades 

diárias e programação de actividades agradáveis (voltar a inscrever-se nas aulas de dança, voltar a 

tirar fotografias e reencontrar amigas).  

Simultaneamente procurou-se identificar e testar os pensamentos automáticos negativos 

(Pan) e as crenças disfuncionais. Esta identificação foi conseguida através de técnicas como a 

descoberta guiada, o registo de pensamentos automáticos, a técnica da seta descendente e os 

exercícios com imagens mentais. Relativamente aos Pan, alguns dos encontrados na terapia foram: 

“não vou conseguir passar no exame, é muito difícil para mim”, “desiludi a minha mãe e tia porque 

não tive boas notas”.  

Já as crenças de M. encontradas durante a terapia foram de inibição e privação emocional 

(“Mostrar emoções é sinal de fraqueza”; “O meu pai nunca me deu um carinho”) e de 

fracasso/incompetência (“A universidade é muito difícil para mim”).  

Uma vez encontrados os Pan e as crenças de M., procedeu-se à sua modificação através de 

técnicas como o questionamento socrático, geração de alternativas racionais, exame das 

evidências, descatastrofizaçao e técnica da seta descendente.  

Procuraram-se igualmente trabalhar processos emocionais através de imagens mentais, do 

diário de emoções (que avalia os conteúdos emocionais diários e a que situações aparecem 

associados) e da análise das emoções negativas e positivas.  

Quando houve uma diminuição da sintomatologia depressiva e se verificaram níveis mais 

altos de funcionamento adaptativo, a terapia encaminhou-se para o seu final.  

As últimas sessões foram dedicadas à avaliação do processo terapêutico e à prevenção de 

recaídas, foram também relembradas as principais técnicas utilizadas, antecipadas dificuldades 

futuras bem como estratégias de enfrentamento. É objectivo deste modelo de terapia ensinar o 

paciente a ser o seu próprio terapeuta, e esse objectivo esteve presente em todo o processo 

terapêutico, visando preparar M. para a possibilidade de futuras recaídas. 
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3.3 - Avaliação do processo terapêutico  

A avaliação de todo o processo terapêutico foi realizada nas últimas sessões tendo sido 

observadas melhorias significativas da sintomatologia depressiva.  

É de referir que M. manteve uma postura colaborativa durante todo o processo, apresentado 

motivação para a mudança e aderindo sempre às tarefas propostas pela terapeuta. Com a introdução 

das técnicas comportamentais, nomeadamente a programação de actividades agradáveis, M. voltou 

a ter vivências positivas e a diminuir o seu isolamento.  

Através das técnicas cognitivas, M. identificou os Pan e as suas crenças nucleares, 

compreendendo as suas origens e os eventos desencadeadores das mesmas. Esta flexibilização da 

sua estrutura de pensamento permitiu-a diminuir os seus padrões perfeccionistas e ter uma maior 

confiança nas suas capacidades.  

Foi igualmente explicado que a existência de um episódio depressivo é um factor de risco 

para o desenvolvimento de novos quadros depressivos, sendo que foram contempladas possíveis 

situações gatilho, bem como revistas as estratégias de enfrentamento. 
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