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“Tem uma hora que bate  
Uma tristeza tão grande 
Que eu não sei o que fazer 
E nem pra onde ir 
É tanta coisa 
Que eu queria dizer 
Mas não tem ninguém pra ouvir 
Então choro sem ninguém ver 
 
Eu choro  
Faço o possível pra segurar a cabeça 
Mas a emoção não quer 
Que eu me desfaça 
Ou então que eu esqueça 
Do amor daquela mulher 
E eu choro 
Sem ela saber 
Eu choro 
 
Choro por tudo 
Que a gente não teve 
Por tudo que a gente não realizou 
Choro porque eu sei que ainda te amo 
E você me amou e ama 
Choro por tudo 
Se assim for preciso 
Choro porque eu sei que ainda te quero 
Choro por tudo  
E por tudo lhe digo 
Te espero, te quero 
Te amo” 
(Fábio Júnior) 
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RESUMO 

 

NOVAIS, José Carlos Moura. Possiblidades de intervenção psicológica nas 

síndromes depressivas relacionadas à separação conjugal. Trabalho de 

conclusão de curso (Monografia). Rio de Janeiro: UNIABEU, 2015. 

 

Este trabalho objetivou discorrer sobre a ocorrência de síndrome depressiva em um 

processo de separação conjugal, propondo como método de tratamento o modelo 

cognitivo de depressão formulado por Aaron T. Beck e colaboradores. Foi utilizada a 

metodologia de revisão bibliográfica de livros, artigos e textos para descrever a 

síndrome depressiva e o modelo psicoterápico de tratamento do possível transtorno. 

Contudo, é possível desenvolver síndrome depressiva num relacionamento 

conflitante, onde os laços afetivos conjugais foram rompidos gerando perdas e 

consequentemente a separação conjugal. 

 

Palavras chave: síndrome depressiva; separação conjugal; modelo cognitivo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

NOVAIS. José Carlos Moura.  Possibilities of psychological intervention in 
depressive syndromes related to marital separation. Completion of course work 
(Monograph). Rio de Janeiro: UNIABEU, 2015. 
 

This work aims to identify the causes of occurrence of depressive syndrome in a 

marital separation process and proposing the method of treatment, the cognitive 

model of depression formulated by Aaron T. Beck and collaborators. It used the 

bibliographic review methodology books, articles and texts to describe the depressive 

syndrome and psychotherapeutic treatment model as possible disorder. However, it 

is possible to develop depressive syndrome in a conflicted relationship where the 

marital bonding were broken generating losses and therefore the marital separation. 

 
Keywords: depressive syndrome; marital separation; cognitive model. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho resultou de experiências e inquietações vividas no serviço de 

psicologia aplicada (SPA) da Faculdade UNIABEU, em que se realizou o estágio 

obrigatório curricular em psicologia no ano de 2014. 

No entanto, em um atendimento na clínica do SPA, um paciente apresentou 

hipótese de ter desenvolvido uma síndrome depressiva, devido a seu sofrimento 

pela perda da pessoa amada, pois sua esposa havia manifestado um pedido formal 

de divórcio. 

Nessa pesquisa, buscou-se compreender como ocorre uma síndrome 

depressiva em um cônjuge quando está atravessando um processo de separação 

conjugal.  

No entanto, foi relevante a pesquisa sobre esse tema devido sua atualidade, e 

até porque a depressão é um caso de saúde pública e traz em seu bojo prejuízos 

laborais e sociais. 

Compreendeu-se, nessa pesquisa, que a ruptura de um relacionamento 

conjugal gera perdas e consequentemente ocorrerá possibilidade do cônjuge 

desenvolver uma síndrome depressiva. 

Entendendo-se que uma das causas de depressão conjugal é consequência 

do conflito do casal, quando rompe a relação e culmina com o divórcio. 

Explica-se neste trabalho que o paciente depressivo tem a visão negativa de 

si mesmo, dos outros e do seu futuro e descreve-se o método cognitivo para 

enfrentamento da depressão. 

Nesse trabalho, utilizei uma revisão bibliográfica exploratório-descritiva em 

que analisei pensamentos e teorias de vários autores concernente ao tema 

proposto. 

Utilizou-se, uma abordagem teórica qualitativa, abordando a perspectiva da 

Terapia Cognitiva, postulada por Aaron T. Beck, que hoje é chamada de Terapia 

Cognitivo-Comportamental. 
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 É uma psicoterapia apropriada para o tratamento da depressão, onde o 

terapeuta educa o paciente a produzir uma mudança cognitiva, no pensamento e no 

sistema de crenças ou esquemas, para produzir uma mudança nas emoções e no 

comportamento de forma duradoura. 

Este estudo foi embasado em textos, artigos, livros, entrevistas, reportagens 

em revistas e sites especializados em depressão na separação conjugal, utilizando-

se a decodificação dos dados e traduzindo do ambiente coletado o significado e 

análise dos dados. Utilizou-se nessa pesquisa várias obras de vários autores como: 

Philippe Ariès, Terezinha Féres-Carneiro, Paulo Dalgalarrondo, Aaron T. Beck e 

outros. 

Os resultados obtidos foram esclarecedores, onde procurou-se com clareza 

responder inquietações pessoais e produzir um trabalho para servir de orientação 

para outros profissionais de psicologia que queiram utilizar-se dessa obra, desde 

que citando a fonte. 
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Capitulo 1 

 

1 BREVE HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DA FAMÍLIA E NOÇÕES DE 

CONJUGALIDADE 

 

 

A família é um lugar de laços afetivos; é com ela que se aprende o viver em 

grupos. A conjugalidade é uma identidade que os casais constroem quando vão 

habitar juntos numa relação conjugal, já a desconstrução conjugal começa quando o 

casal, ou mesmo um dos cônjuges, não consegue desenvolver ou compreender e 

aceitar, instalando-se um conflito na relação que leva ao rompimento dos laços 

conjugais ocasionando possíveis problemas emocionais. 

 

1.1 A história social da família 

 

Ariès (2012), aborda que no casamento começa a história de uma família, 

sendo que a função antiga da família medieval era preservar os bens e não a função 

afetiva. Por mais que os cônjuges tivessem sentimentos isso não era importante, 

mas a preponderância era da preservação patrimonial. 

Os membros da família se uniam de forma seca, sem carinho, sem laços 

afetivos e esses sentimentos eram retratados pelas gravuras de famílias, e com o 

passar do tempo a família passou a ser lugar de afetividade entre pais e filhos, o que 

antes não era observado. 

A família moderna é uma evolução do modelo de família do final da idade 

média, onde cada cônjuge poderia administrar seus bens hereditários sem 

interferência do outro, A partir desse período o sentimento de família passa a 

influenciar a cerimônia de casamento. 

A partir do século XVIII os sentimentos de família eram visíveis quando se 

reuniam à mesa nas horas das refeições, onde a mãe servia os filhos e o marido e 

em seguida se faziam preces, tornava-se pública essa nova forma de família, 
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chamando-a de sagrada família, referindo- se à família de Jesus Cristo menino e 

esse era o modelo de família a ser apropriado.  

De acordo com Ariès (2012), a família não nutria sentimentos familiares; não 

havia laços afetivos. Salienta o autor que o que havia na família era apenas a 

existência moral e social: 

 No caso de famílias muito pobres, ela não correspondia a nada além 
da instalação material do casal no seio de um meio mais amplo, a 
aldeia, a fazenda, o pátio ou a casa dos amos e dos senhores, (...) A 
família quase não existia sentimentalmente entre os pobres e quando 
havia riqueza e ambição, os sentimentos se inspirava no mesmo 
sentimento provocado pelas antigas relações de linhagens (ARIÉS, 
2012, p.159). 

 

O autor abordou que o que prejudicava a família era que o homem valorizava 

estar nas festas, no trabalho, em outros lugares e internalizavam sentimentos 

individuais egoístas; amavam essa vida social e não percebendo de certa forma, 

perdiam a sensibilidade familiar, não alimentando laços afetivos conjugais. 

Ariès (2012) observou que os laços de amizade eram uma relação forte sendo 

a principal e a mais intensa e importante relação social existente. Falar, elogiar, 

gabar, assuntos de família não eram permitidos. Isso era um fato de incivilidade.  

No fim do século XIX para o início do século XX a família já sofrera uma 

mudança significativa. O marido chamava carinhosamente de mamãe e tratava os 

filhos com carinho e amor. O marido já ansiava a estar na presença da família e 

desejava estar no quarto com a esposa, com desejo de intimidade. Os laços afetivos 

eram mais fortes e visíveis na sociedade, agora se preocupava com a saúde da 

família e com o bem estar, e os laços afetivos conjugais se fortaleciam com o passar 

do tempo. 

A família cumpria sua missão que era a transmissão da vida, perpetuar os 

nomes dos genitores e os bens da família e com a transformação da família, o autor 

diz que a família deixou de ser apenas uma instituição do direito privado para a 

transmissão dos bens, do nome e assumiu uma função moral e espiritual, passando 

a formar os corpos e as almas. 
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Segundo o autor, a família moderna tem preocupação com a intimidade e 

identidade e a questão de moral de família era um fenômeno da alta nobreza, ou 

seja, dos séculos passados, e ainda abordou que existe uma relação entre os 

sentimentos de família e os sentimentos de classe, observando-se que eles se inter-

relacionam. 

Em sua obra, Mônica Maria Torres de Alencar (2011), afirma que a família 

está presente em todas as camadas da sociedade, ela é o lugar de proteção social e 

de afetividade para os seus membros, ressaltando que a família brasileira é lugar de 

cuidado, saúde e educação. A família brasileira é mais elaborada no afeto do que 

nas relações de sangue, casamento ou parentesco. 

A autora citada acima, afirma que a família ainda não sofreu grandes 

alterações; ela permanece nos padrões tradicionais, apesar de haver novos arranjos 

à ela. No entanto, a família permanece como lugar de relacionamento, afirmação de 

personalidade e cuidado. 

 

1.2 Construção e desconstrução da conjugalidade 

   1.2.1 Construindo a conjugalidade 

 

De acordo com Janaina Andrade Tenório Araújo e Albenise de Oliveira Lima 

(2015), no casamento, através de contextos psicossociais, interações e convivências 

que se estabelece uma identidade conjugal, levando o cônjuge a uma modificação 

interna, fazendo-o assim a adaptar-se a uma nova forma de vida, compartilhando 

experiências interpessoais com grandes significados para o casal que as autoras 

citadas chamam de identidade conjugal. 

Singly (1988) apud Terezinha Féres-Carneiro 1(2003), cita que no casamento 

se constrói uma nova identidade para os cônjuges através das vivencias conjugais. 

                                                           
1 Terezinha Féres-Carneiro, doutora em Psicologia Clínica, Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, é professora titular no Departamento de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro. 
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Willi (1995) apud Féres-Carneiro (2003) esclarece que no casamento o 

relacionamento é diferente dos demais, devido as duas pessoas decidirem viverem 

juntas e que cada cônjuge terá de se modificar internamente, adaptando-se e se 

reorganizando nesse novo viver. 

De acordo com esses autores, no casamento se perde a identidade individual 

para formar-se uma nova identidade, agora identidade conjugal. Através das 

experiências e interações do casal que se estabelece o vínculo afetivo, a confiança e 

nisso tudo a construção a dois. 

No entanto essa nova identidade conjugal é formada a partir da realidade 

individual do cônjuge, onde ele reconstrói sua identidade individual ajustando-a a 

nova conjugalidade, renunciando, assim, a hábitos antigos e projeta novos hábitos 

conjugais. 

Grandesso (2000); Berger e Kellner (1964); Féres-Carneiro (2008); Féres-

Carneiro e Diniz Neto (2008) apud Féres-Carneiro e Neto (2010), esses autores 

abordam a conjugalidade como uma construção diária onde os cônjuges 

experimentam e refazem suas reconstruções individuais, fazendo sua identidade 

conjugal, através das vivências, comprometendo o outro na construção de uma nova 

história.  

Féres-Carneiro e Neto (2010), explicam ainda que conjugalidade é a relação 

estabelecida entre o casal no momento que se escolhem como cônjuges para a 

construção a dois, onde sempre estarão disponíveis para a vida comum, investindo 

em interesses e progresso para que a conjugalidade sempre cresça para satisfação 

do casal. 

Contudo, que cada cônjuge ao entrar na relação vivencie uma reconstrução 

de sua identidade individual, colocando tudo em comum para viver uma identidade 

conjugal, construída a partir de vivências psicossociais significativas, de modo que 

afetará o outro para o bem comum. 

Whitaker (1995) apud Debora Silva de Oliveira (2012), sendo um dos 

pioneiros da terapia familiar e de casal, conceitua conjugalidade como um modelo 

adulto de intimidade, onde o casal contempla erros e acertos completando um ao 
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outro, buscando o que falta em si para se completar e dando de si para completar o 

outro, onde um cônjuge preenche o outro.  

McGoldrick (2001) apud Oliveira (2012), eleva a conjugalidade de modo a 

entender que está acima de ser uma união a dois; é superior a isso. São dois 

sistemas inteiros sendo modificados para criar um terceiro onde, o casal irá 

gerenciá-lo. No entanto, com a necessidade de estabelecer a identidade do casal 

desenvolvendo um novo relacionamento com suas famílias, com os amigos, de 

forma incluir o cônjuge para facilitar a convivência a dois. 

Minuchin (1990) apud Oliveira (2012), salienta para que a conjugalidade dê 

certo sofrerá um grande processo de adaptação e de acomodação, ou seja, adaptar 

as novas exigências do relacionamento onde não pode haver egoísmo e sim partilha 

para o bem comum, apoiando o outro em seu funcionamento e acomodação é 

sempre mútua, sempre os dois, dessa forma a conjugalidade será um 

empreendimento. 

Segundo Valle e Osório (2004) apud Oliveira (2012), a conjugalidade é 

exigente, rigorosa com os conjugues, pois são duas histórias de vida que se fundem, 

oriundas de outras famílias as quais passam a viver juntas trocando experiências, 

acertos e erros para juntos construírem a história do casal na qual eles decidiram 

assim fazer.   

Conforme Féres-Carneiro (2010), a construção da conjugalidade é um 

processo em que o casal define padrões de relacionamento para construção de uma 

vida a dois. 

 

          1.2.2 Descontruindo a conjugalidade 

 

Féres-Carneiro (2003) aborda que no processo de rompimento conjugal, o 

que se construiu aos poucos vai se desfazendo levando os cônjuges a reconstruírem 

suas identidades individuais. 
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A desconstrução da conjugalidade é altamente dolorosa para o ser humano, 

afirma Caruso (1988/1989) apud Féres-Carneiro (2003), sendo um processo 

dificílimo, vivenciado em várias etapas e níveis das cognições de cada cônjuge.  

No entanto, ela afirma que na desconstrução da conjugalidade existe uma 

sentença de morte reciproca na consciência dos cônjuges, como se o outro em vida 

morresse dentro dele. 

O rompimento conjugal é desconstruir a conjugalidade que o casal construiu 

ao longo da vivência a dois, fazendo assim suas renúncias em prol da conjugalidade 

e isso gera uma grande perda. 

O grande desejo do ser humano é ser feliz, a felicidade é o que ele deseja. 

Costa (2006) apud Silvana Negro Barboza (2011) afirma, ainda, que o ser humano 

sempre quis ser feliz, que na sociedade contemporânea é uma obrigação ser feliz e 

buscar felicidade em todos os lugares e de todas as formas. Quando fracassamos 

na felicidade, tornamos infelizes por isso, nos sentimos envergonhados quando não 

estamos felizes, de acordo com Buckner (2002), apud Barboza (2011). 

A desconstrução conjugal é um processo que começa bem antes de haver a 

separação conjugal. Nesse processo a conjugalidade que foi construída durante a 

vivência conjugal vai se desfazendo e vai reconstruindo a identidade individual, 

lento, doloroso e difícil. Para Féres-Carneiro (2003), a vivência da grande liberdade 

individual se mistura com a infelicidade, a solidão, levando os primeiros tempos após 

a desconstrução da conjugalidade mais difícil e tenebrosa para os cônjuges. 

Nazareth (2004) apud Rita Aparecida Romero 2e Patrícia Evangelista C. Leal 

(2008) refere que, quando os cônjuges decidem pela separação essa decisão acaba 

trazendo modificações na estrutura familiar, trazendo consigo uma nova 

configuração devido à desconstrução da conjugalidade, pressupondo a dissolução 

dos vínculos afetivos, transformando-os em negativos o que outrora eram positivos. 

Para tanto, as autoras afirmam que a desconstrução conjugal expõe 

socialmente o conflito do casal e o rompimento da relação levando a um abalo na 

base familiar. 

                                                           
2 Rita Aparecida Romaro, doutora e professora da Universidade São Francisco - Campus São Paulo. 
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1.3 Possíveis consequências do rompimento dos laços conjugais 

 

Todo rompimento de laço conjugal implica em muita dor e sofrimento, isso 

acontece quando o casal deixa de ser funcional e torna-se disfuncional, não 

havendo desenvolvimento do casal e nem satisfação. Os cônjuges não olham mais 

na mesma direção, os padrões foram modificados, os traços de personalidade não 

são mais valorizados gerando assim muito conflito e insatisfação, dor e perdas 

(FÉRES-CARNEIRO, 2010). 

De acordo com Araújo e Lima (2015), com a ruptura da identidade conjugal o 

casal terá que refazer suas identidades individuais, que poderá acarretar em 

mudanças conflitivas psicossociais, econômicas e até mesmo sexuais. 

Segundo Maldonado (2000) Apud Araújo e Lima (2015), o rompimento dos 

laços conjugais traz alguns problemas que interferem nos sentimentos, que são: 

angústias, medos, euforia, atordoamento, inseguranças, perplexidade e depressão, 

sendo a depressão, o objeto de estudo deste trabalho. Esses sentimentos são os 

causadores do desequilíbrio emocional que circunda todo o processo de uma 

separação conjugal, levando os cônjuges a se adaptarem a nova forma de viver. 

Entende-se que no rompimento da identidade conjugal, os cônjuges seguirão o 

caminho da ressignificação das identidades individuais.  

Araújo e Lima (2015). Afirmam, também, que no processo de uma separação 

existem sintomas do luto, de forma dolorosa e intensa mesmo depois de muito 

tempo separados podem ocorrer sentimentos de decepção e magoa levando às 

desestabilidades emocionais. O rompimento do laço afetivo conjugal é traumático 

devido o cônjuge sentir que não é mais desejado, não é o alvo do amor do seu 

cônjuge. Ele sofre intensa perda de forma semelhante à experiência de perda por 

morte, ou seja, sentimento forte de destruição, decepção e tristeza. O processo de 

separação conjugal é muito dolorido e tem sensação de fracasso por não sentir-se 

valorizado, porém, recusado. 

No entanto Porchat (1992), apud Araújo e Lima (2015) diz:  

[...] não se sai imune de uma separação conjugal. A vibrações 
conflitantes e opostas entre o alivio e o desespero; rompimento 
sempre é uma situação de dor e afetação emocional independente de 
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quem toma a iniciativa ou de quem somente sofre a ação de 
desvinculação (p.101).  

 

Araújo e Lima (2015) abordaram que alguns cônjuges não conseguem 

enfrentar um processo de uma separação por ser uma situação altamente 

estressante, não conseguindo retomar suas vidas positivamente, mas passa a 

desenvolver sintomas de depressão.  

Os rompimentos dos laços conjugais observados pelas autoras trazem para 

alguns cônjuges fortes sentimentos de autodestruição e dor, pois eles não 

conseguem elaborar a perda, ou seja, aceitar que o relacionamento que chegou ao 

fim, e quando não conseguem aceitar o rompimento entram numa fase depressiva. 

De acordo com Feres-Carneiro (2003), o rompimento do laço conjugal é 

conflitivo, levando o cônjuge a possíveis consequências quando a conjugalidade é 

interrompida, ocasionando grande impacto, de forma acarretar traumas. Contudo, a 

forma como os cônjuges concebem a separação conjugal está relacionada à cultura 

e as diferenças biológicas. A autora observou, ainda, que no processo de separação 

a reconstrução da identidade individual e sua ressignificação ser sempre lenta e 

conflituosa, depreende-se muito esforço e autoestima do cônjuge. 

Galvão e Abuchaim (2001), apud Edna Mattos Santos e Janete de Aguirre 

Bervique 3(2007), afirmam que no processo de separação conjugal há possibilidade, 

junto com fatores genéticos, de desenvolvimento da depressão nos cônjuges, devido 

ao rompimento ser um fator muito estressante e ser a crise mais difícil que o casal 

enfrentará, ocasionando ou não a separação conjugal. Embora, as crises aconteçam 

devido a um dos cônjuges evoluir na conjugalidade e o outro ficar estático, ou seja, 

os cônjuges quando não desenvolvem juntos haverá possibilidade de separação e o 

sofrimento psíquico já acontece mesmo antes de culminar com a separação 

conjugal.  

                                                           
3 Janete de Aguirre Bervique. doutora e professora do Curso de Psicologia FASU / ACEG - 

Garça-SP – Brasil 
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Santos e Bervique (2007) observou que ocorre luto pela perda do casamento 

e que poderá se iniciar antes mesmo da separação e que isto é um processo 

dolorido levando alguns cônjuges a relatar possíveis sintomas de depressão. 

Romaro e Oliveira (2008) se assemelham em dizerem que o rompimento dos 

laços conjugais traz para o cônjuge sentimento de perda que pode ocorrer 

depressão até mesmo antes da separação conjugal. 

Bee (1997), aponta que durante o processo de separação o cônjuge terá 

possibilidade de doenças emocionais, tendo consequências desastrosas e que 

Louzada (2003), apud Romaro e Oliveira (2008), observou em sua pesquisa que 

entre as queixas dos casados separados em uma clínica escola de psicologia, 9% 

eram depressão. 
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Capitulo 2 

 

2 CARACTERIZAÇÃO DAS SÍNDROMES DEPRESSIVAS 

 

Paulo Dalgalarrondo 4(2008), aponta que as síndromes e as reações 

depressivas aparecem logo após as grandes perdas significativas e importantes na 

vida de uma pessoa. As perdas podem ser de emprego, de habitação, status 

socioeconômico, algo simbólico ou de uma pessoa muito amada. 

Como afirmam Galvão e Abuchaim (2001) e Ballone (2002) apud Santos e 

Bervique (2007), ocorre possibilidade de depressão na separação conjugal. No 

entanto, devido ao teor do conflito e por ser uma relação de grande perda, a 

separação conjugal traz consigo queixa de depressão. 

No mesmo sentido, os autores: Bee (1997), Maldonado (1995), Schabbel 

(2005) e Louzada (2003) apud Romaro e Oliveira (2008), corroboram que na 

separação conjugal pode ocorrer síndrome depressiva. 

Hofer (1996); Del Pino (2003) apud Dalgalarrondo (2008), destacam que, do 

ponto de vista psicológico, as síndromes depressivas se relacionam com as 

experiências de perda. Em se tratando de perda amorosa, o poeta Augusto 

Frederico Schmidt fala da perda da pessoa amada em sua poesia: 

“A que perdi está misturada, tão misturada comigo, que às 
vezes sobe ao meu coração o seu coração morto e sinto o 
seu sangue correr nas minhas veias. A que perdi é tão 
presente no meu pensamento que sinto misturarem-se com 
as minhas lembranças de infâncias as lembranças de sua 
infância desconhecida. A que perdi é tão minha que as 
minhas lágrimas vieram dos seus olhos. E as suas é que 
descem dos meus. A que perdi está dentro do meu espirito 
como o filho no corpo materno como pensamento da palavra 
como a morte no fim dos caminhos do mundo” (SCHIMIDT 
apud DALGALARRONDO, 2008, p.309).  

 

 

 

                                                           
4 Paulo Dalgalarrondo, doutor em psiquiatria e antropologia, professor de psicopatologia da UNICAMP. 
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2.1 Conceito de depressão 

 

Dalgalarrondo (2008) descreve síndrome depressiva como: ‘’As síndromes 

são conjuntos de sinais e sintomas que agrupam de forma recorrente e são 

observadas na prática da clínica diária’’ (p. 301). 

Existem dois sistemas de classificação que definem e descrevem os 

transtornos mentais, que são os DSM- IV e CID-10. Porém, segundo estes manuais, 

os transtornos mentais devem ser observados numa perspectiva de síndrome. 

Para tanto, é essencial e estratégico identificar a síndrome, viabilizada a partir 

da evolução clínica em relação ao paciente. Após a identificação sintomática da 

síndrome, segue-se à hipótese diagnostica, conforme as especificidades do 

transtorno mental. Não sendo possível o diagnóstico, deve permanecer apenas 

como síndrome.  

Murrey; Lopez (1996) apud Dalgalarrondo (2008), ele afirma sobre as 

síndromes depressivas:  

“As síndromes depressivas são altamente reconhecidas como um 
problema prioritário de saúde pública. Segundo levantamento da 
OMS, a depressão maior unipolar é considerada a primeira causa de 
incapacidade entre todos os problemas de saúde [...]” (p.307). 

 

 Jose Alberto Del Porto (1999) salienta que o termo depressão é conceituado 

para um estado afetivo normal de tristeza, quanto um sintoma, uma síndrome ou 

várias doenças. Como sintoma, a depressão aparece nos mais variados quadros 

clínicos. Como síndrome, sobressaem alterações do humor, cognitivas, 

psicomotoras e vegetativas, e como doença é classificada de várias formas, de 

acordo com o olhar do clinico. 

 Para Elie Cheniaux (2013), a síndrome depressiva caracteriza-se de forma 

centrada na tristeza afetiva, ausência mórbida de vontade e fluxo de pensamento 

inerte e ainda pode apresentar outras alterações:  

 

Aparência descuidada; atitude lamuriosa ou indiferente; rigidez 
afetiva; diminuição da libido, insônia ou hipersonia, diminuição ou 
aumento do apetite, negativismo e ideação suicida (alteração da 
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conação); hipocinesia ou acinesia ou mesmo agitação (...) diminuição 
do desemprenho intelectivo; diminuição da criatividade (...)’’ (p.177). 

 

O autor ainda aborda que o paciente tem pensamento mórbido, acredita que 

está sofrendo de uma doença física e não mental. A síndrome depressiva é 

encontrada no transtorno depressivo maior e Del Pino (2003), apud Dalgalarrondo 

(2008) diz que a preponderância dos elementos sindrômicos são o humor triste e o 

desânimo.  

 

2.2 Principais sintomas e alterações das síndromes depressivas 

 

 De acordo com Dalgalarrondo (2008), os sintomas e alterações são: 

a) Sintomas afetivos: tristeza, sentimento de melancolia, choro fácil e ou 

frequente, apatia, sentimento de falta de sentimento, sentimento de tedio, 

de aborrecimento crônico, irritabilidade aumentada, angústia ou 

ansiedade, desespero e desesperança. 

 

b) Sintomas psicóticos: Ideias delirantes de conteúdo negativo (delírio de 

ruina ou miséria, delírio de culpa, delírio hipocondríaco e ou de negação 

dos órgãos, delírio de inexistência de si e ou do mundo), alucinações, 

geralmente auditivas com conteúdo depressivos, ilusões auditivas ou 

visuais, ideação paranoide e outros sintomas psicóticos humor-

incongruentes. 

 

c)  Sintomas biológicos não especificados: inversão cronobiológica, ausência 

de resposta ao teste de supressão do cortisol pela dexametasona, em 

depressões graves, hipofrontalidade, em depressões graves, em adultos 

maduros ou idosos. 

 

d)  Alterações instintivas e neurovegetativas: anedonia, fadiga, cansaço fácil 

e constante, desânimo, diminuição da vontade insônia, ou hipersomnia, 

perda ou aumento do apetite constipação, palidez, pele fria com 
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diminuição do turgor, diminuição da libido e diminuição da resposta sexual 

(disfunção erétil, orgasmo retardado ou anorgasmia). 

 

e) Alterações ideativas: ideação negativa, pessimismo em relação a tudo 

ideias de arrependimento e de culpa, ruminações com mágoas antigas, 

visão de mundo marcada pelo tédio, ideias de morte, desejo de 

desaparecer, dormir para sempre, ideação de planos ou atos suicidas. 

 

f) Alterações cognitivas: déficit de atenção e concentração, déficit secundário 

de memória, dificuldade de tomar decisões e pseudo demência 

depressiva. 

 

g) Alterações autovaloração: sentimento de autoestima diminuída, 

sentimento de insuficiência, de incapacidade, sentimento de vergonha e 

autodepreciação. 

 

h) Alterações da volição e psicomotricidade: tendência a permanecer na 

cama por todo dia, aumento na latência entre perguntas e respostas, 

lentificação psicomotora até o estupor, estupor hipertônico ou hipotônico, 

diminuição da fala, redução da voz, fala muito lenta, mutismo e 

negativismo. 

 

2.3 Subtipos de síndromes e transtornos depressivos 

 

Especificações dos subtipos de síndromes e transtornos depressivos, de 

acordo com Dalgalarrondo (2008): 

1) Episódio ou fase depressiva e transtorno depressivo recorrente – os 

sintomas devem estar presentes no mínimo por duas semanas e no 

máximo por dois anos ininterruptamente. Os episódios duram de três 

meses a um ano e são classificados pela CID-10 em leves, moderados ou 

graves, dependendo da intensidade e importância clinica dos sintomas.  
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2) Distimia – é a depressão crônica de intensidade leve, muito duradoura, 

que inicia na vida adulta e persiste por vários anos. Os sintomas estão no 

máximo por dois anos.  

3) Depressão atípica – sendo de modo muito típico, que pode ocorrer de 

intensidade leve a grave em transtorno unipolar ou bipolar. 

4) Depressão tipo melancólica ou endógena – sendo predominantemente 

endógena e mais neurobiológica, onde os sintomas pioram pela manhã e 

melhoram da tarde para a noite. 

5) Depressão psicótica – é uma depressão grave, seus sintomas estão 

ligados a um ou mais sintomas psicóticos, de delírio de ruína ou culpa, e 

delírio hipocondríaco ou de negação de órgãos ou alucinações. 

6) Estupor depressivo – é um estado grave de depressão onde o paciente 

em catalepsia permanece dias na cama ou sentado, não responde aos 

estímulos ambientais, recusa alimentação, higiene, causando 

complicações clínicas. 

7) Depressão agitada ou ansiosa – é uma depressão com intensa ansiedade 

e inquietação, entretanto, nos casos em que há gravidade haverá sério 

risco de suicídio.  

8) Depressão secundária ou orgânica – é uma síndrome depressiva causada 

ou associada a uma doença, ou somática, seja cerebral ou sistêmica. 
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Capitulo 3 

3 POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA 

 

 3.1 A terapia cognitivo-comportamental 

A autora da obra terapia cognitivo-comportamental Judith S. Beck (2013) 

continuou o legado de seu pai Aaron T. Beck, fundador e pai da terapia cognitiva, 

que no início da década de 1960 formulou originalmente a terapia cognitiva, um 

modelo psicoterápico revolucionário para tratar inicialmente a depressão. Essa 

psicoterapia foi usada para tratar com sucesso outros transtornos mentais. 

 No entanto o termo terapia cognitiva (TC) hoje é usado como sinônimo de 

terapia cognitivo-comportamental (TCC), porque incluiu estratégias cognitivas e 

comportamentais. Na TCC, os pacientes tornam-se seus próprios terapeutas.  

 O modelo cognitivo criado por Aaron T. Beck propõe que os sintomas da 

depressão são cognitivamente interpretados como tendenciosas e atribui onde o 

paciente tem a visão negativa de si mesmo, do mundo pessoal e do seu futuro.  

 De acordo com Beck, JS (2013), o tratamento da depressão na TCC é 

estruturado, de curta duração, voltado para o presente, direcionado a solução de 

problemas e modificar pensamentos e comportamentos oriundos da cognição 

disfuncional. Esse tratamento tem objetivo de produzir mudança no pensamento e 

nos sistemas de crença do paciente, para produzir uma mudança emocional e 

comportamental duradoura. 

 No entanto, na TCC existem princípios básicos do tratamento que devem ser 

aplicados pelo terapeuta para os pacientes, que são: formulação em 

desenvolvimento contínuo dos problemas dos pacientes e em uma conceituação 

individual cognitiva; uma aliança terapêutica sólida; colaboração e a participação 

ativa; orientação para os objetivos, focada nos problemas; enfatizar inicialmente o 

presente; é educativa, tem como objetivo ensinar seu paciente a ser seu próprio 

terapeuta e enfatiza a prevenção de recaída; é limitada no tempo; as sessões são 

estruturadas; ensina o paciente a identificar, avaliar e responder aos seus 
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pensamentos e crenças disfuncionais e usa uma variedade de técnicas para mudar 

o pensamento, o humor e o comportamento.   

 

3.1.1 O modelo cognitivo da depressão 

 

De acordo com Aaron T. Beck, A. John Rusch, Brian F. Shaw e Garv Emery 

(1981), o modelo cognitivo da depressão postula três conceitos específicos que são: 

a tríade cognitiva, os esquemas e os erros cognitivos. 

a) A tríade cognitiva 

A tríade cognitiva é construída em três principais padrões cognitivos que 

fazem o paciente olhar a si mesmo, o seu mundo pessoal e o seu futuro de forma 

idiossincrática tendenciosa. 

O primeiro padrão é a visão negativista de si mesmo, onde ele se percebe 

defeituoso, inadequado, doente ou carente, impossibilitado de sentir-se prazer, 

acreditando ser indesejável e sem valor. 

O segundo padrão é a visão negativista do paciente depressivo. Interpretar 

suas experiências do seu mundo pessoal de uma forma negativista, absurda, 

colocando obstáculos no seu caminho de forma a não alcançar os objetivos da vida 

e, no entanto, suas interpretações idiossincráticas são de derrotas ou privações. 

O terceiro padrão da tríade cognitiva é a visão negativista acerca do seu 

futuro, para tanto, o paciente depressivo não tem uma visão de um futuro melhor, 

prevê sofrimentos, frustrações e privações, espera sempre em falhar quando uma 

tarefa lhe for solicitada. 

De acordo com Vania Bitencourt Powell, Neander Abreu, Irismar Reis de 

Oliveira e Donna Sudak (2008), exemplos do primeiro padrão: “sou uma pessoa 

chata”, “sou desinteressante” e “sou muito triste para gostarem de mim”.  Exemplo 

do segundo padrão: “as pessoas não apreciam meu trabalho” e os exemplos do 

terceiro padrão: “as coisas nunca vão melhorar”, “nunca vou servir para nada” e 

“nunca serei feliz”. 
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No dizer de Beck et al. (1981), no modelo cognitivo são percebidos os sinais e 

sintomas da síndrome depressiva ativando a tríade cognitiva, e os pensamentos 

suicidas são a forma de escapar do que pensam ser insolúveis e intoleráveis. 

b) Esquemas 

Os esquemas são estruturas do pensamento que vão influenciar o modo 

como o paciente vai interpretar os acontecimentos da vida. 

Paulo Knapp e Aaron T. Beck (2008) abordam que os esquemas são também 

denominados como crenças nucleares e tem o mesmo significado, sendo usados 

por outros autores. 

Nesse sentido, Beck, JS (2013) afirma que as crenças nucleares ou centrais 

são chamadas de esquemas, sendo estes uma estrutura mental que organiza as 

informações. 

De acordo com Knapp e Beck (2008), os esquemas são desenvolvidos na 

infância, são duradouros, globais, rígidos e supergeneralizados, agindo como filtro 

onde processa as informações e experiências. Os esquemas bem ajustados são 

adaptativos e os desajustados são desadaptativos e levam a distorções da realidade 

da vida. 

Beck et al. (1981), quando os esquemas são ativados numa situação 

específica, o paciente responderá de modo determinante e numa síndrome 

depressiva responderá de modo disfuncional. 

c) Erros cognitivos 

São as distorções cognitivas na percepção e na interpretação dos eventos e 

são visíveis na depressão. As distorções são: a inferência arbitrária; a abstração 

seletiva; a hipergeneralização; o exagero e a minimização; a personalização e o 

pensamento absolutista dicotômico.  

Outro erro cognitivo na depressão é o modo primitivo de organizar os 

pensamentos onde são negativos, categóricos, absolutos e arbitrários. 
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3.2 Técnicas cognitivas na depressão 

 

Knapp e Beck (2008), afirmam que a técnica aplicada na TCC não é de forma 

mecânica, mas, se aplica com habilidade do terapeuta para estabelecer uma boa 

relação entre paciente e terapeuta. Beck, JS (2013) afirma que o terapeuta tem que 

desenvolver uma relação com o paciente, demonstrando empatia, tom de voz, 

escolhas de palavras, boa expressão facial e corporal para estabelecer uma aliança 

terapêutica. 

I) Reestruturação cognitiva 

De acordo com Powell et al. (2008), no princípio do tratamento elabora-se 

uma conceituação cognitiva ou formulação do caso, que Beck, JS (2013), aborda 

como um método de coleta de dados essenciais do paciente, com sua 

sintomatologia para o planejamento de estratégias e estruturação das sessões 

terapêuticas. 

Para Knapp e Beck (2008) a conceituação cognitiva, ou formulação do caso, 

sofre alteração sempre que novos dados clínicos importantes são trazidos ao setting 

terapêutico quando for necessário para evolução do tratamento. 

Afirmam Powell et al. (2008) que o terapeuta ajudará o paciente nas sessões 

a identificar: as crenças ou esquemas disfuncionais especificas à depressão; as 

distorções cognitivas dos pensamentos automáticos e suas reações corporais, 

emocionais e comportamentais. 

Para Knapp e Beck (2008) o terapeuta e o paciente são uma equipe onde vão 

testar e verificar as crenças nucleares ou esquemas, se estão corretos ou não e 

modificá-los, depois usar o questionamento socrático para descobrir os 

pensamentos distorcidos pela descoberta guiada. 

A terapia cognitiva é psicoeducativa e ensina o paciente a: monitorar e 

identificar pensamentos automáticos e substituir e corrigir pensamentos distorcidos; 

qual relação tem entre cognição, afeto e comportamento; testar os pensamentos 

automáticos e as crenças nucleares; identificar e alterar as crenças nucleares ou 

esquemas e pressupostos disfuncionais. 
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II) Algumas técnicas para enfrentamento da depressão 

Conforme Powell et al. (2008); Knapp e Beck (2008); Beck, JS (2013) e Beck 

et al. (1981):  

1) Evocação de pensamentos e pressupostos. A identificação dos 

pensamentos automáticos é de suma importância, eles coexistem, são 

espontâneos, automáticos, abreviados e estão na forma verbal e visual, 

que são as imagens, e são responsáveis pela emoção e comportamento 

do paciente em resposta a sua interpretação e a pergunta básica e suas 

variações: “o que estava passando pela sua cabeça?” “o que você pensou 

exatamente naquele momento?” e “o que acaba de passar por sua mente 

agora?”. 

 

2) Seta descendente. Permite investigar as crenças ou esquemas 

subjacentes ou pressupostos que potencializam o pensamento. É a 

técnica utilizada para atingir as crenças que mantém o paciente 

depressivo. 

 

3) Registro de pensamento automático (RPD). É uma das principais técnicas 

de reestruturação cognitiva e auxilia a rastrear os pensamentos 

automáticos que são responsáveis pela emoção e comportamento. É 

usado no consultório ou como tarefa de casa, sendo preenchido pelo 

paciente para identificar distorções cognitivas e para adicionar uma 

resposta mais funcional e bem adaptada a situação. 

 

4) Identificação e modificação das crenças nucleares. São as ideias mais 

centrais sobre si que são desenvolvidas na infância; são os valores com 

origens afetivas profundas a partir das relações significativas da vida. O 

paciente depressivo tem a visão negativa de si, dos outros e do futuro, a 

crença dele é a crença de desvalor. As crenças serão identificadas através 

da seta descendente, que usa o modo de perguntas do questionamento 

socrático e as mudanças de crenças a nível emocional e cognitivo se dão 
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através das técnicas exames das vantagens e desvantagens, o 

questionamento socrático e role-play. 

 

5) Prevenção de recaídas. É usada durante toda a terapia, onde o paciente é 

preparado para o término e duração do tratamento, sendo usadas várias 

técnicas para facilitar a prevenção de recaídas. 

 

3.2.1 Outra possibilidade de intervenção psicoterápica 

De acordo com Wagner Luiz Garcia Teodoro (2010), na abordagem 

psicoterápica humanista a percepção da distância existente entre o eu ideal e o eu 

real, não conseguindo conquistar aquilo que projetou ou não tem mais tempo 

suficiente devido ao tempo que lhe resta, a percepção desse evento pode gerar 

sentimento de fracasso e de perda causando depressão. 

Erich Fromm (1900-1980) apud Teodoro (2010) diz que o conflito é gerado em 

função da existência do impulso biológico e a pressão social é para vencer o conflito. 

O paciente precisa ser espontâneo, criativo e afetuoso, assim será capaz de vencer 

a depressão. 

 

3.3 Limites e possibilidades de atuação do psicólogo através de práticas 

terapêuticas no que se refere à depressão  

 

Toda abordagem e todo profissional tem sua limitação. Nenhuma técnica ou 

terapeuta esgota o entendimento e compreensão completa do homem e do mundo.   

Nesse sentido, os teóricos que formularam as abordagens também tiveram 

suas limitações e em momento algum atingiu o homem por completo. O terapeuta de 

hoje também terá sua dificuldade e limitação e isso é ótimo, até porque ele buscará 

e pesquisará outras formas de conhecimento, e assim descobrirá novas técnicas e 

por fim será também limitado. 

Para tanto, toda a abordagem tem falhas e limitações assim, como todo e 

qualquer ser humano. O terapeuta lança luz no ponto obscuro conflitante do 

paciente com possibilidade de iluminar, usando sua teoria que aprenderá na 
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pretensão de ajudar a fazer o paciente a ter conhecimento de si e a encontrar 

solução de seus problemas ou conflitos. 

O psicólogo é um profissional que é regido pelo código de ética, que orienta 

sua prática. Esse profissional usará sua técnica e abordagem para o tratamento da 

síndrome depressiva fazendo a intervenção junto ao seu paciente, produzindo bem 

estar através de mudança cognitiva e comportamental. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nesse trabalho, procurou-se o esmero, buscando e fazendo um apanhado, a 

fim de responder as inquietações concernentes à síndrome depressiva oriunda da 

separação conjugal. 

Pesquisou-se o tema proposto, onde vários autores abordam que o conflito 

conjugal é altamente estressante, que ocasionalmente poderá o cônjuge 

desenvolver essa síndrome. 

Para tanto, ressalta-se que de acordo com os dados coletados na pesquisa 

bibliográfica, os conflitos conjugais quando levam a um possível divórcio, o cônjuge 

não sabendo lidar com as perdas e com o rompimento dos laços afetivos conjugais, 

entra numa possível síndrome depressiva. 

Este trabalho, teve como objetivo identificar as causas da ocorrência de 

síndrome depressiva em um processo de separação conjugal, propondo uma 

reestruturação cognitiva. 

Nessa obra monográfica, não se procurou esgotar todas as técnicas da 

abordagem da Terapia Cognitivo-Comportamental, até porque seria pretensioso falar 

isso.  É uma obra aberta para incorporar novas pesquisas e novas técnicas ao tema 

proposto. 

Na primeira parte dessa obra abordou-se a construção social da família, em 

que ela é um lugar de laços afetivos, onde se constrói o viver em grupos e em 

harmonia. 

 Falou-se também sobre construção da conjugalidade, que é a identidade do 

casal e desconstrução dessa identidade, que é um possível gerador de conflitos e o 

rompimento dos laços afetivos conjugais que ocasiona possíveis problemas 

emocionais. 

Na segunda parte da obra abordou-se de modo sistemático e simples a 

síndrome depressiva, e como sua possibilidade ocorre na vida do cônjuge, causando 

imensos transtornos no paciente nas esferas laborais, emocionais e sociais. 
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Na terceira parte da obra discorreu-se sobre o modelo cognitivo da 

depressão, forma de tratamento e aplicabilidade no paciente, explicando que a 

psicoterapia desse ser aplicada de forma didática e não mecânica. 

Contudo, como futuro profissional de psicologia e pesquisador, essa obra foi 

de grande relevância e aprimoramento cultural para o aprendizado pessoal, 

esperando-se que sirva aos profissionais de psicologia como fonte de consulta ou 

até mesmo como manual para tratamento de síndrome depressiva e fonte de 

pesquisa, aplicando novas técnicas e domínios. 
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