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Felipe (32), casado há quatro anos com Júlia (33), morava em Campinas e tinha uma 
filha, Sofia (3 meses). Era formado em Física e Química e cursava doutorado numa 
universidade pública. Também trabalhava como professor universitário em uma faculdade 
particular. O cliente procurou a terapia com a seguinte queixa: “Estou muito deprimido. 
Não sei mais o que fazer. Só penso em me matar. Eu e minha mulher estamos muito 
doentes”. Relatou já ter vivenciado outros episódios de depressão, sendo que, em um 
deles, tentara suicidar-se. Felipe disse ainda que tinha passado um período muito bem, 
mas que, a partir do nascimento de sua filha, passou a se sentir deprimido. “O 
nascimento da Sofia foi muito traumático pra nós. Além da Júlia ter tido muitos problemas 
durante a gravidez, a Sofia nasceu prematura. Elas quase morreram no parto”. Felipe 
queixou-se também de ter muitos sintomas físicos decorrentes da depressão como, por 
exemplo: náusea, falta de apetite, vômito, diarreia e formigamento na nuca. Relatava que 
não sabia se tais sintomas eram decorrentes da depressão ou dos medicamentos que 
sua psiquiatra havia lhe prescrito. Queixou-se ainda, que sua esposa também estava 
muito doente: “A Julia também está muito doente. Ela está muito deprimida, não 
consegue cuidar da criança. Ela não aceita a maternidade e, se não fosse a ajuda da 
minha sogra, não sei como faríamos”. Nas primeiras semanas de terapia o cliente 
procurava a terapeuta repetidas vezes, fora dos horários de sessão. Inclusive, lhe 
enviava várias mensagens durante a madrugada, dizendo que estava muito mal e que 
queria morrer. Uma vez que o cliente e a esposa estavam distantes da família (a mãe do 
cliente não era uma opção confiável), a terapeuta, com a devida autorização de Felipe, 
entrou em contato com a irmã dele, a fim de alertá-la sobre a importância de se manter a 
par da evolução do caso. A escolha da irmã se deveu ao fato de que a terapeuta já a 
conhecia e sabia de seu papel de apoio confiável e consistente para o irmão em crises 
anteriores. Ela mostrou-se muito preocupada e disponível em ajudar, mas deixou muito 
clara sua opinião a respeito de Felipe: “Meu irmão é um folgado. Ele sempre teve quem 
fizesse as coisas por ele. Ele é um vida mansa”. Embora concordasse com a terapeuta, 
Felipe estava deprimido, ela acreditava que sua depressão tinha a função de se esquivar 
das suas responsabilidades como pai. Além da irmã, a terapeuta conversou com a 
esposa do cliente. Ela confirmou que o marido estava muito deprimido e mostrou-se 
preocupada, mas também achava que a depressão era uma fuga. “O que eu acho 
interessante é que a depressão do Felipe começou exatamente no dia em que a Sofia 
teve alta da UTI. No dia que a levamos pra casa ele começou com essa história de 
depressão”. Júlia também achava que o marido se colocava o tempo todo no papel de 
vítima. “Ele acha que eu não faço nada o dia todo porque estou de licença maternidade. 
Então, de madrugada, ele toma seus remédios e vai dormir, enquanto eu fico sozinha, 
cuidando da Sofia. Não posso contar com ele pra nada”. Mesmo levando em conta a 
possibilidade, aventada pelos familiares, de que a depressão apresentada por Felipe 
poderia ser um comportamento de fuga-esquiva, a terapeuta o orientou para se manter 
sob os cuidados da psiquiatra e se manteve disponível para responder às suas 
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solicitações, dentro e fora da terapia. O objetivo era minimizar os riscos de alguma atitude 
drástica e irreversível de Felipe. Atenta, porém, a uma interpretação funcional das 
manifestações depressivas do cliente, a terapeuta, foi, sistematicamente, organizando 
outras informações trazidas pelo cliente sobre sua rotina cotidiana. Confirmaram-se 
aspectos claramente funcionais dos comportamentos de Felipe. Uma vez que ele foi 
progressivamente evoluindo, a terapeuta foi também esvanecendo a atenção extra 
sessão, dispensada ao cliente. O processo terapêutico, atualmente, está focado em 
desenvolver repertório de interação social mais adequado, de forma que Felipe se torne 
mais responsável pela condução de sua vida, minimizando dependência e manipulação 
de pessoas de seu ambiente social e tornando-se mais sensível ao que seus 
comportamentos produzem no outro. Fica aberta a discussão sobre a interação entre 
determinantes neurofisiológicos e ambientais, na expressão, manutenção e ampliação de 
componentes comportamentais e afetivos da depressão.  
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