
AS RESPOSTAS ÀS SUAS DÚVIDAS 

ESCLARECIDAS PELA  

DRA. CLÁUDIA MADEIRA PEREIRA, 

PSICÓLOGA CLÍNICA E PEDIÁTRICA;  

WWW.CLAUDIAMADEIRAPEREIRA.COM

Consultório de  Psicologia

O COnsultóriO de Psicologia consiste num espaço que 
a revista Saúde e Bem-Estar reservou para o esclare-
cimento das suas dúvidas e/ou questões, pela Psicóloga 

Clínica e Pediátrica Dra. Cláudia Madeira Pereira. Tome nota 
de que este espaço não pode, nem pretende, substituir a psi-
coterapia feita pessoalmente em contexto de consulta, tendo 
apenas como objetivo fornecer uma orientação psicológica 
através da resposta a perguntas ou dúvidas do leitor. Nos casos 
em que as questões remetam para a necessidade de um diag-
nóstico, avaliação psicológica ou intervenção psicoterapêutica, 
será comunicada essa necessidade ao leitor. Todos os dados 
pessoais serão mantidos confidenciais.

Criança  
com hiperatividade?

“(…) O meu filho é muito 
impulsivo (…) Compa-

rativamente com os 
colegas, acho-o dema-

siado agitado, irrequieto 
e cabeça no ar. Quando lhe 

falo parece que nunca me escuta (…) Quando chega o final 
do dia fico estafada e sem energia. Ele parece que está cons-
tantemente ligado à corrente e esgota-me a paciência. (…) 
Uma amiga minha disse-me que ele poderia ser hiperativo. 
Como é que eu posso saber se é?”  

A Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção é 
caracterizada por sintomas de hiperatividade-impulsividade 
e de falta de atenção, podendo estar presentes sintomas de 
ambos ou uma predominância de um deles. 

Os sintomas de hiperatividade-impulsividade incluem: 
elevada inquietação e agitação psicomotora (por exemplo, 
movimenta muito as mãos e os pés, levanta-se frequente-
mente na sala de aula, corre ou salta muito); dificuldade em 
permanecer em tarefas/atividades; dificuldade em esperar 
pela sua vez (por exemplo, responde antes de ser finalizada 
uma pergunta); e interferência frequente com as ativida-
des de outros. 

Os sintomas de falta de atenção incluem: dificuldade em 
mobilizar e/ou manter a atenção nas tarefas/atividades; 
dificuldade em prestar atenção quando lhe falam direta-
mente e em seguir instruções; desatenção aos pormenores e 
erros por desatenção; dificuldade em organizar ou terminar 
tarefas/atividades; evitamento de tarefas que exijam esforço 
mental continuado (por exemplo, tarefas escolares); fácil 
distração com estímulos irrelevantes; e, esquecimento das 
atividades quotidianas (por exemplo, levar o material para 
a escola). 

Os sintomas estão geralmente presentes em dois ou mais 
contextos (geralmente, casa e escola) e interferem com o 
funcionamento escolar e social da criança. No caso da pre-
sença e persistência de sintomas como estes, recomendo a 
procura de ajuda junto do médico de família ou de um psicó-
logo, para que possa ser realizada uma avaliação da criança.

“Regras de ouro”  
para alcançar a felicidade

“(…) Sou saudável e não tenho qualquer pro-
blema físico ou psicológico, mas gostava de saber 
quais são as regras de ouro para alcançar a felici-
dade.”

Caro leitor, não existem “regras de ouro” para 
alcançar a felicidade, pois a felicidade é algo sub-

jetivo, único e singular para cada pessoa. Não 
obstante, podemos falar de algumas coisas que 
podemos fazer para potenciar o nosso bem-

estar subjetivo (e, se quiser, a nossa felicidade). 
Entre outras podem referir-se as seguintes: 

1) Manter pensamentos e atitudes positivas; 
2) Nas situações difíceis ou adversas procu-

rar retirar sempre um ensinamento positivo; 
3) Confiar em si próprio, nas suas capaci-
dades e competências, e procurar visuali-

zar-se de forma positiva; 
4) Praticar atividades que proporcio-

nem prazer e satisfação; 
5) Procurar rodear-se de familia-
res e amigos; 

6) Reservar todos os dias 
uns minutos para si próprio, 
para se escutar, encontrar e 

conhecer melhor; 
7) Procurar pensar em 

tudo aquilo que já fez e 
alcançou, estabelecer novos 

objetivos para o futuro e pro-
curar desenvolver planos para 

alcançá-los. 
Lembre-se de que a felicidade está 

dentro de nós mesmos e um dos melhores objeti-
vos da nossa vida é aprender a alcançá-la…
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Problemas do  
comportamento alimentar

“(…) Estou preocupada com a minha filha 
de 16 anos. (…) Está sempre a dizer que está 
gorda e a fazer tentativas para perder peso, 
apesar de estar cada vez mais magra (…) Será 
que tem algum problema? Que devo fazer?”

Sugiro que procure averiguar a presença e 
persistência de sinais e/ou sintomas na sua 
filha, tais como: recusa em manter um peso 
corporal normal mínimo (igual ou superior 
àquele que seria desejável para a sua idade 
e altura); medo intenso de ganhar peso ou 
de engordar; perturbação na perceção do 
peso, do tamanho e formas corporais (por 
exemplo, dizer que está gorda, apesar de 
ter pouco peso); episódios de ingestão ali-
mentar compulsiva; e/ou comportamentos 
compensatórios recorrentes para impedir o 
ganho de peso (jejum, vomitar, usar laxan-
tes, diuréticos ou outros produtos, ou ainda 
fazer exercício físico excessivo). A persistên-
cia de sinais e sintomas como estes podem 
indicar a presença de problemas do com-
portamento alimentar, pelo que recomendo 
a procura de ajuda junto do seu médico de 
família ou de um psicólogo.

Como evitar a depressão  
pós-parto?

“(…) Estou grávida de 7 meses (…)  
gostava de saber mais sobre a depressão 
pós-parto e como poderei evitá-la.”

Cara leitora, os sintomas associados à 
depressão pós-parto podem incluir: sentimen-
tos profundos de tristeza ou vazio; diminuição 
acentuada do interesse ou prazer em atividades 
que anteriormente eram apreciadas; diminuição 
significativa do apetite ou, pelo contrário, aumento 
significativo do apetite; insónia ou hipersónia; agi-
tação ou lentificação psicomotora; fadiga e perda 
de energia. Podem também surgir pensamentos 
que possam dificultar a relação com o bebé (por 
exemplo, preocupação excessiva com o bem-
estar do bebé). 

Para evitar a depressão pós-parto poderá 
programar atividades prazerosas para cada dia 
(passeios com o bebé, por exemplo); evite criar 
expetativas irrealistas, pois não existem mães “per-
feitas”; mantenha pensamentos e atitudes positi-
vas; viva e aprecie cada momento tranquila e sere-
namente (poderá fazer meditação ou usar outras 
formas de relaxamento); evite isolar-se e procure a 
ajuda de familiares e/ou amigos; reserve momen-
tos só para si e para o casal. 

No caso da presença ou persistência dos sinto-
mas anteriormente descritos procure a ajuda do 
seu médico ou de um psicólogo. 

O apoio psicológico 
pode ser benéfico 
no caso de...
4Tristeza e angústia 
4Ansiedade
4Insatisfação com os relacionamentos 
interpessoais (relações conjugais, familia-
res, de trabalho ou outras)
4Dificuldade em estabelecer e/ou manter 
relacionamentos
4Dificuldade em lidar com o stress diário
4Problemas de autoestima e/ou de auto-
confiança
4Problemas de comportamento alimentar 
(anorexia, bulimia, comportamento alimen-
tar compulsivo ou outro)
4Problemas do sono (insónia, hipersónia 
ou outro)
4Problemas sexuais
4Medos ou fobias
4Sintomas físicos (por ex., cefaleias, ton-
turas, taquicardia, sudorese, diminuição da 
libido etc.) associados ao stress, ansiedade 
ou outro
4Divórcio, luto ou outro tipo de perda
4Pensamentos ou comportamentos auto-
destrutivos ou suicidas
4Insatisfação com a vida pessoal, familiar, 
profissional ou outro
4Se pretende desenvolver o seu auto-
conhecimento (conhecer-se melhor a si 
próprio/a), desenvolver mais aspetos da 
sua personalidade ou adquirir novas com-
petências pessoais (por exemplo, comuni-
cacionais, de relacionamento interpessoal, 
autocontrolo, etc.)
4Se o seu filho demonstra qualquer um 
dos sintomas descritos anteriormente
4Se o seu filho apresenta problemas de 
aprendizagem ou escolares
4Se o seu filho apresenta atrasos no 
desenvolvimento (por exemplo, falar, andar, 
etc.)
4Se o seu filho apresenta problemas de 
comportamento e/ou de atenção.

Envie-nos as 
suas dúvidas e/
ou questões

Poderá submeter as suas dúvidas e/ou 
questões através do contacto da revista 
Saúde e Bem-Estar (saudebemestar@
sreditores.pt) ou diretamente para a Dra. 
Cláudia Madeira Pereira (psicologa@
claudiamadeirapereira). Todos os dados 
pessoais serão mantidos confidenciais e 
nenhuma informação será divulgada sem 
o consentimento do leitor.
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