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Introdução

Estima-se que uma em cada 

oito pessoas pode necessitar 

de tratamento para 

depressão ao longo da vida.

Depressão se não for tratada 

pode levar à desorganização 

da vida social e até mesmo à 

morte.

Se houver, no entanto, uma 

intervenção apropriada, a 

depressão pode ser tratada 

com sucesso na maioria dos 

indivíduos. Em recente 

diretriz assistencial, a 
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Graus de evidência

Todos os estudos foram categorizados 

de acordo com a força da evidência com 

base no seguinte sistema de 

classificação.

Grau I: Evidência obtida de revisão 

sistemática com todos os ensaios 

clínicos controlados e randomizados 

relevantes. 

Grau II: Evidência obtida de pelo menos 

um ensaio clínico controlado e 

Terapia de Grupo e Individual no

Tratamento da Depressão
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diretriz assistencial, a 

psicoterapia não tem sido 

vista como uma medida de 

ponta ou de escolha

no tratamento da depressão 

maior.

Para esses casos, tem sido 

recomendada a 

farmacoterapia ou sua 

associação à psicoterapia  

como tratamento de escolha. 

No entanto, apesar de 

enfermeiros, geralmente, 

integrarem a equipe 

multidisciplinar, contribuindo 

com cuidados na terapia 

medicamentosa, a prescrição 

de drogas não é geralmente 

uma opção para os 

enfermeiros. Além disso, o 

objetivo inicial de qualquer 

tratamento é reduzir, o mais 

rápido possível, a gravidade 

da depressão para  que o 

paciente responda melhor ao 

tratamento.

adolescentes um ensaio clínico controlado e 

randomizado, com desenho 

metodológico adequado. 

Grau III.1: Evidência obtida de ensaio 

clínico controlado, não randomizado com 

bom desenho metodológico.

Grau III. 2: Evidência obtida de estudos 

de coorte ou caso-controle, 

preferencialmente que envolvam mais de 

um centro ou grupo de pesquisa, com 

bom desenhado metodológico. 

Grau III. 3: Evidência obtida de séries 

temporais com ou sem intervenções. 

Resultados importantes de estudos não 

controlados.

Grau IV: Opinião de profissionais de 

reconhecido prestígio, baseada na 

experiência clínica, estudos descritivos 

ou relatórios de comitês de especialistas. 
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No entanto, a efetividade desta 

terapêutica em pacientes de moderada 

a severamente deprimidos, não tem 

sido devidamente avaliada. Assim, o 

objetivo deste folheto informativo é 

sintetizar informações práticas sobre as 

melhores evidências disponíveis para 

adoção da TCC individual ou em grupo 

de portadores de  depressão moderada 

à grave.

A Terapia cognitivo-

comportamental (TCC), uma 

forma de psicoterapia,

pode ser considerada como uma 

intervenção não química que  

pode desenvolver, nos 

portadores de depressão, 

habilidades para o 

enfrentamento de sua doença.

Glossário

Inventário Beck de depressão 
(IBD) – um relatório autoaplicativo 
com 21 itens  (0-63 pontos). 
Quanto maior a pontuação, maior 
a severidade da depressão. 

Escala de Hamilton para 
depressão (EHD) – uma escala de 
17 itens muito utilizada para 
avaliar a severidade da depressão 
(0-50 pontos)



Qualidade dos estudos

O ensaio clínico randomizado (ECR) é considerado o mais claro método científico para a avaliação da eficácia de 

um tratamento quando comparado com um tratamento estabelecido ou controle. Devido ao grande volume de ECR 

disponível sobre este tema, este painel considera apenas os ECR publicados e revisados na preparação desta 

informação prática e no desenvolvimento de diretrizes para a prática.

O objetivo deste trabalho foi analisar a efetividade da TCC individual ou em grupo de indivíduos que apresentaram 

depressão de moderada a grave. Portanto, foram incluídos apenas estudos que avaliaram indivíduos com com 

escores ³ 14 ou maior do Inventário de Depressão de Beck (IDB).³

Em busca de estudos de terapia em grupo e individual para o tratamento da depressão do tratamento 

psicoterápico, a terapia cognitivo-comportamental (TCC) foi a mais frequentemente utilizada . Foram avaliados 

numerosos tipos de protocolos de tratamento, cuja síntese é apresentada no Quadro 1. Finalmente, devido às 

diferenças sutis entre as terapias cognitivas que não apresentavam, explicitamente os componentes 

comportamentais do painel de especialistas, decidiu-se que todas as terapias individuais e em grupo de modelo 

cognitivo poderiam ser classificadas como formas de TCC.

De grupo cognitivo (CGT)

• Envolve distanciamento, reestruturação cognitiva e 

procedimentos de teste de hipóteses comportamental

• Consiste em três módulos: (1) relaxamento progressivo,

(2) reestruturação cognitiva e (3) treinamento afirmação.

• Técnicas para melhorar a coesão do grupo negociando 

pensamentos negativos e antecipando respostas negativas dos 

integrantes na terapia grupal. 

• Consiste de apoio emocional, treinamento de relaxamento, 

treinamento afirmação, reestruturação cognitiva, pensamento de 

parar, comportamentos nas tarefas domésticas, biblioterapia e 

didática.

Terapia Cognitiva Individual (TCI)

• Envolve distanciamento, reestruturação cognitiva e 

Enfrentando a Depressão em curso

• Um curso de oito semanas de 12 sessões, 2/semana durante as primeiras

quatro semanas e depois 1/semana para as demais quatro semanas. A

duas primeiras sessões do curso abordou a aprendizagem social,

abordagem à depressão e instruções fornecidas na mudança da auto-

habilidades. As oito sessões subsequentes incluíam instruções sobre como

relaxar, aumentar as atividades prazerosas, aspectos de mudança de 

pensamento

e melhorar as habilidades sociais e interações do grupo. As duas sessões 

finais

estimulavam o paciente a usar as habilidades que aprendidas e a encontrar 

as mais úteis para desenvolver um plano de vida.

Usado para ambos os grupos e as terapias individuais.

Psicoterapia Individual (PI)

• Técnicas para ajudar o paciente a identificar e compreender melhor seus 

Quadro 1: Descrição das Intervenções 
Síntese das abordagens, conforme descrição na revisão sistemática das pesquisas

• Envolve distanciamento, reestruturação cognitiva e 

procedimentos de teste de hipóteses de comportamento

• Consiste em três módulos: (1) relaxamento progressivo,

(2) reestruturação cognitiva e (3) treinamento afirmação.

• Composto de técnicas verbais e comportamentais para ajudar 

indivíduos

a reconhecerem as relações entre cognições, afetos e

comportamentos, (b) acompanhamento pensamentos negativos, (c) 

exame de evidências a favor e contra cada pensamento distorcido, e 

(d)

substituição das interpretações da realidade orientada para 

adaptação de pensamento distorcido.

• A utilização de estratégias e técnicas para ajudar a identificar e 

corrigir

visão negativa e distorcida de si mesmo.

• abordagem estruturada, ativa e por tempo limitado usada para

tratar a depressão. As técnicas terapêuticas destinam-se a

identificar, testar a realidade, e corrigir conceituações distorcidas e

crenças disfuncionais subjacentes a essas cognições.

• Cinco processos cognitivos relacionados à gestão da depressão 

adaptativa 1) auto-avaliação positiva 2) auto-relato de necessidade 

de afeto, 3) reação adaptativa ao estresse 4) escolha efectiva de 

mudança

e 5) assumindo a responsabilidade de comportamento não punitivo.

Farmacoterapia

• Iimipramina dose mínima de 150mg/dia.

• 50 a 75mg/dia de nortriptilina (antidepressivo tricíclico).

• Dose não inferior a 150mg/dia de doxepin de Amitriptilina

• Amitriptilina ou Clomipramine não inferior a 150 mg/dia.

• Técnicas para ajudar o paciente a identificar e compreender melhor seus 

problemas e conflitos interpessoais e desenvolver mais formas adaptativas 

de se relacionar com os outros.

Terapia Assistida por Computador

• Programa interativo e assistido via computador que permite ao sujeito

identificar e descrever os conflitos inter e intra-pessoal e os

comportamentos que bloqueiam a sua capacidade de resolução de 

problemas e

crescimento pessoal. O paciente é obrigado a representar uma etapa da 

ação

para reduzir o stress pessoal e, em seguida, informar seus progressos ao

terapeuta e ao grupo. Os primeiros 30-40 minutos da

sessão foram dedicados à revisão do terapeuta sobre acompanhamento dos 

trabalhos via computador. O restante da sessão foi utilizado para processar 

as questões relacionadas.

Lista de espera Com Suporte Medicamentoso (MS)

• Grupo continuou a ver o seu psiquiatra para receber semanalmente

medicação e apoio e não receberam nenhuma terapia estruturada

relacionada à gestão de depressão.

Lista de espera sem nenhum outro tratamento

Controles • Os pacientes da Lista de espera foram informados que poderiam 

começar o tratamento após 14 semanas e poderiam ser chamados para a 

terapia no intervalo, se necessário.

Lista de espera com apoio (tratamento usual)

• Continua a receber tratamento de seu médico assistente e não foram 

avaliadas.

• tratado por seu médico pessoal, alguns pacientes estavam tomando

medicação antidepressiva.
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Tratamento da Depressão em 
Adultos 

Diversas terapias não-

farmacológicas têm sido avaliadas 

para o tratamento de depressão 

crônica de adultos. A discussão a 

seguir examina:

• a eficácia das terapias para 

reduzir a depressão (medida pelo 

Inventário de Beck de Depressão 

(IDB), uma medida de auto-

avaliação pela Hamilton Rating 

Scale for Depression (EHD), uma 

organização independente 

pontuação do avaliador e

• Comparações de pontuações de 

eficácia dentre as modalidades de 

tratamento para reduzir a 

depressão.

Terapia Cognitiva 
Comportamental X 
Farmacoterapia

A farmacoterapia é aceita, muitas 

vezes, como tratamento de 

primeira linha para depressão. As 

recentes diretrizes afirmaram que 

a psicoterapia exclusiva não deve 

ser empregada em doenças 

efetiva que a outra; um exame do 

número de pacientes que obteve a 

pontuação normal no final do 

tratamento da depressão também 

não apresentou diferença 

significativa entre os dois 

tratamentos. No entanto, a 

interpretação desses estudos deve 

ser feita com cuidado. Os produtos 

farmacêuticos utilizados estudos 

populares anteriores utilizando 

uma nova geração de drogas 

como inibidores selectivos da 

recaptação inibidores da 

serotonina (ISRS), que apresenta 

menos efeitos colaterais, mas são 

igualmente eficazes na redução 

dos sintomas da depressão. Por 

isso, é imperativo que os estudos 

que avaliam a eficácia da terapia 

cognitivo comportamental e a 

terapia com esta nova classe de 

medicamentos seja realizada.

Terapia Cognitiva individual Xl 
Terapia Cognitiva Combinada 
com Farmacoterapia
Vários estudos têm avaliado a 

eficácia da psicoterapia exclusiva 

comparada à terapia combinada. 

Os resultados sugerem que 

ambos os tratamentos foram 

as TIC foram significativamente 

mais eficazes na redução dos 

escores do IDB do que as 

apoiadas por medicação no 

acompanhamento do pré para o 

pós-tratamento. No entanto, 

devido ao pequeno número de 

indivíduos neste estudo, os 

resultados devem ser 

consideradas com cautela.

Terapia Cognitiva individual e 
de Grupo X Lista de espera com 

o suporte (tratamento usual)

No tratamento tradicional, os 

sujeitos continuaram a receber 

tratamento de seu médico 

assistente enquanto aguardavam 

a psicoterapia; alguns continuaram 

a receber medicamentos no 

período do estudo. Vários estudos 

foram examinados e os resultados 

foram considerados contraditórios. 

Resultados de um estudo 

relataram que tanto as TIC e a 

lista de espera de grupos 

mostraram diferenças 

significativas de melhora de 

pontuações da depressão. No 

seguimento, enquanto os escores, ser empregada em doenças 

crônicas ou nos severamente 

deprimidos. Recomendações para 

clínicos sugerem o uso de terapia 

combinada (psicoterapia

e farmacoterapia) ou 

farmacoterapia exclusiva. No 

entanto, esta forma de tratamento 

implica a possibilidade de efeitos 

colaterais indesejáveis. Por isso, 

vários estudos procuraram 

determinar como a terapia 

cognitiva individual (TIC) poderia 

ser comparada à farmacoterapia 

ou combinada no tratamento de 

depressão crônica.

Terapia Cognitiva individual X 
Farmacoterapia

Quando a terapia cognitiva 

individual é comparada ao 

tratamento de depressão de 

moderada a maior (média do IDB 

27-30) tratamento exclusivo com a 

medicação, ambas as 

modalidades mostraram-se 

eficazes na redução dos escores 

da depressão após o tratamento e 

resultados. Nenhuma das terapias 

resultou significativamente mais

ambos os tratamentos foram 

eficazes na redução da depressão 

e que não houve diferença 

significativa nas pontuações de 

eficácia entre os dois tratamentos.

Terapia Cognitiva 
Comportamental X Lista de 
espera
Vários estudos avaliaram a 

eficácia da terapia em grupo ou 

individual, em comparação com 

lista de espera de indivíduos 

controle, com ou sem estrutura de 

apoio médico habitual 

Terapia Cognitiva individual X 
Lista com Suporte Medicação
Controles de lista de espera foram 

fornecidos como apoio 

farmacêutica enquanto espera 

para ser tratada a depressão. Um 

estudo revelou que as TIC 

reduziram significativamente os 

escores IDB durante o período de 

tratamento, enquanto que no 

grupo controle não ocorreu. O 

efeito do tratamento continuou 

sendo acompanhado. Além disso, 

seguimento, enquanto os escores, 

lista de espera, continuaram a cair 

significativamente, em 

comparação com os dois 

momentos pré e pós-tratamento: o 

grupo da TIC mostrou um 

aumento significativo nos escores 

de depressão em relação ao pós-

tratamento.

No entanto, no acompanhamento, 

valores pré-tratamento 

permaneceram significativamente 

inferiores nas pontuações. 

Em outro estudo TIC e a CGT 

melhoraram os escores da 

depressão, significativamente, no 

pós-tratamento em relação ao pré-

tratamento que continuou

sendo acompanhado.

No grupo Controle, porém, os 

sujeitos não apresentaram 

melhora significativa dos escores 

da depressão em qualquer tempo 

medido.

A medida da eficácia de um 

tratamento pode também envolver 

a capacidade dos sujeitos para 

aderir ao esquema de tratamento. 

Em uma análise, incluindo os 

pacientes que não fizeram o 
tratamento completo, os
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resultados indicaram quea CGT só 

foi significativamente eficaz na 

redução da depressão durante o 

período do estudo. Devido à 

contraditória natureza dos 

resultados dos estudos, não se 

pode tirar conclusões quanto ao 

efeito da CGT e da TIC 

comparado com o tratamento 

como tradicional.
Os investigadores advertem que 

não foram capazes de determinar 

se a melhora dos escores da 

depressão foi um efeito da terapia 

cognitiva ou se foi pela simples 

implementação de algum regime 

terapêutico que não foi oferecida 

ao grupo controle. 

Terapia Cognitiva Grupal ou 
Terapia Cognitiva Individual X 
Lista de espera (sem outro 
tratamento)
Para determinar a absoluta 

eficácia da terapia cognitiva no 

tratamento da depressão, em 

grupo e individual, ambas foram 

comparados fazendo tudo ou nada 

para pacientes deprimidos. Ambos 

CGT e TIC mostraram-se de 

forma significativa para reduzir 

pontuações da depressão depois 

deste tratamento com relação à a 

atenção individual dada um a um 

na terapia. A terapia de grupo, 

realmente, trabalha para tratar a 

depressão, mas como é eficaz em 

comparação com a terapia 

indivídual?

Estudos mostraram que tanto CGT 

como a TIC foram eficazes na 

redução dos escores da 

depressão no pós-tratamento e 

acompanhamento quando 

comparado com escores pré-

tratamento. Em uma comparação 

da eficácia dos dois tratamentos 

para reduzir escores de 

depressão, os estudos não 

encontraram significativa 

diferenças entre os dois 

tratamentos.

Ao examinar o número de 

pacientes que obteve escores 

normais de depressão

após o tratamento, constatou-se 

que os tratamentos foram 

igualmente eficazes.

Tem sido sugerido que, em uma 

era de corte de custos, há uma 

utilidade aparente de terapia de 

grupo e sua substancial economia 

poderia ser usada com confiança

para pacientes com depressão.

invés de terapeutas, inicialmente 

levar o

assunto através de um exame e 

reflexão de sua percepção de seu 

ambiente e em seguida, direcionar 

o assunto através de novas 

habilidades de enfrentamento.  

No entanto, esse tratamento 

envolve, ainda, um componente 

de terapia em grupo

como o retorno assuntos para o 

grupo compartilhar suas idéias e 

pensamentos que podem ter sido 

provocados durante a sessão do 

computador. Os resultados 

mostraram que ambos os 

tratamentos foram capazes de 

reduzir significativamente os 

escores da depressão ao longo do 

tempo de tratamento; mostraram, 

também, que não houve diferença 

significativa na eficácia de 

qualquer tratamento na redução 

dos escores de depressão. 

Lidar com Depressão: em 
Curso, Comparação de Terapia 
ou classe Grupo e
Terapia individual
A utilização de um questionário 

estruturado sobre como lidar com 

a depressão em curso tem sido 
pontuações da depressão depois 

do tratamento, os efeitos da TIC 

continua através de 

acompanhamento (CGT de 

acompanhamento não foi medido). 

Indivíduos da Lista de espera não 

mostraram redução significativa 

dos escores da depressão no 

período do estudo.

Terapia Cognitiva 
Comportamental X Terapia 
Cognitiva Comportamental
São apresentados numerosas 

comparações entre as diferentes 

formas de terapia Cognitiva 

Comportamental. O banco de 

terapia padrão que é mais 

utilizado como comparação na 

maioria dos estudos é individual 

individual terapia cognitiva.

Terapia Cognitiva Grupal X 
Terapia Cognitiva Individual 
Desde a introdução da terapia de 

grupo, no início do século, tem se 

debatido a respeito da eficácia

para pacientes com depressão.

Psicoterapia Individual X 
Terapia Cognitiva 
A psicoterapia também é um 

método estabelecido de 

tratamento para a epressão.

Entretanto, sua eficácia, em 

comparação com a terapia 

cognitiva é limitada. Um

estudo determinou que ambos os 

métodos de tratamento foram 

eficazes na redução dos escores 

de depressão e que um 

tratamento não foi mais eficaz que 

o outro para tratar pacientes 

deprimidos. Este estudo usou um 

grande número de indivíduos por 

grupo e analisou a eficácia do 

tratamento, incluindo pacientes 

que saíram antes da conclusão.

Terapia Cognitiva Grupal X 
Terapia Assistida por 
Computador
(Programa de Terapêutica de 
Aprendizagem)
Um recente desenvolvimento no 

tratamento da depressão é o 

mediado por computadores ao

examinada, tanto na terapia 

individual como na grupal. 

Pacientes moderada a 

severamente deprimidos no início 

do tratamento tinham reduzido a 

pontuação da depressão no final 

do tratamento tanto na individual 

como em grupo (ou classe). 

Enquanto o tratamento individual 

demonstrou ser mais eficaz

que a terapia de classe para 

redução da pontuação da 

depressão ao final do tratamento, 

o formato nenhum tratamento foi 

mostrou-se significativamente 

mais eficaz que o outro no 

acompanhamento. (??)

Tratamento da depressão em 
adolescentes
O tratamento de adolescentes tem 

sido apontado como diferente do 

tratamento do adulto. No entanto, 

a maioria das pesquisas faz pouca 

diferenciação nos métodos de 

tratamento entre adultos e 
adolescentes, tais como impor
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critérios de limite de idade sobre 

temas de tratamento.

Foram comparados sujeitos 

submetidos à terapia cognitivo 

individual ou grupal com os da 

lista de espera, mostrando que a 

pontuação melhorou 

significativamente e houve um 

maior número na remissão da 

depressão e transtorno do que nos 

sujeitos da lista de espera. 

Os autores de um relatório 

afirmam que TIC ainda não 

poderia ser recomendado,

com base em resultados do 

estudo, para adolescentes com 

depressão grave. 
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Recomendações

Terapias cognitivo-comportamentais Individuais para adultos moderadamente ou severamente 
deprimidos (IDB 14) são comparáveis   entre si na eficácia e ambas são superiores a não receber 
nenhum tratamento. terapia cognitiva Individual é igual ou melhor do que os antidepressivos tricíclicos 
administrados em doses terapêuticas recomendadas para pessoas deprimidas com um IDB médio de 
30. Esta informação é baseada em evidência de Grau II (ECR).

Para Adultos:
• ambos os grupos (CGT) ou a terapia cognitiva comportamental individual (TIC) podem ser usadas 
  para tratar pacientes com moderada à grave depressão; a escolha da terapêutica individual ou em 

grupo depende da percepção dos médicos a respeito da receptividade do paciente. 
• O uso da terapia assistida por computador pode ser útil como um auxílio à CGT de moderada a grave 
depressão. 
• As TIC podem ser eficazes no lugar da farmacoterapia em pacientes de moderada a severamente 
deprimidos, se o paciente se opõe a ser tratado com terapia medicamentosa.
• A CGT não tem sido comparada à farmacoterapia, portanto, nenhuma recomendação direta pode ser 
dada quanto à sua eficácia como terapia de reposição.

Para Adolescentes:
• Cada grupo ou terapia cognitiva comportamental individual pode ser usado para tratar adolescentes 
moderadamente deprimidos (IDB ³ 14).
• Mais estudos são necessários para determinar a eficácia da terapia cognitivo comportamental 
individual ou em grupo de adolescentes gravemente deprimidos (IDB ³ 20). 
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"The procedures described in Best 

Practice must only be used by 

people who have appropriate 

expertise in the field to which the 

procedure relates. The applicability 

of any information must be 

established before relying on it. 

While care has been taken to ensure 

that this edition of Best Practice 

summarises available research and 

expert consensus, any loss, 

damage, cost, expense or liability 

suffered or incurred as a result of 

reliance on these procedures 

(whether arising in contract, 

negligence or otherwise) is, to the 

extent permitted by law, excluded". 

“Os procedimentos descritos na série 

Best Practice devem ser somente 

utilizados por pessoas com 

conhecimento apropriado na área  a 

qual o procedimento se relaciona. A 

aplicabilidade de qualquer informação 

deve ser estabelecida antes de confiar 

nela. Embora tenha havido cuidado 

para assegurar que esta edição do 

Best Practice  sintetize pesquisas 

disponíveis e consenso entre os 

especialistas, qualquer perda, dano, 

custo, despesa ou responsabilização 

sofrida como resultado da confiança 

em tais procedimentos (sejam 

provenientes de contrato, negligência 

ou outra forma) é, na medida permitida 

por lei, excluído“.
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Contato para maiores informações: 

Traduzido por Vera Lúcia Mira - Centro Brasileiro para o Cuidado à Saúde Baseado
em Evidências: Centro Colaborador do Instituto Joanna Briggs.


