
Ter saúde menTal significa ter 
determinadas capacidades e recur-
sos que nos permitem viver bem o 

dia-a-dia e enfrentar as adversidades da 
vida, como ser capaz de: desempenhar 
as tarefas pessoais, familiares, escolares/
académicas, profissionais e outras; estabe-
lecer relações afetivas saudáveis; enfrentar 
dificuldades e resolver problemas; tomar 
decisões; reconhecer e regular emoções; 
responder às situações de forma adap-
tativa; realizar o potencial intelectual e 
emocional do próprio; etc. 

Sabemos hoje que o corpo e a mente 
estão interligados e influenciam-se mutu-
amente. Assim como a saúde física pode 
exercer uma influência significativa sobre a 
nossa saúde mental e psicológica, a saúde 
mental e os fatores psicológicos (como 
pensamentos, sentimentos e comportamen-
tos) exercem um forte impacto sobre a 
nossa saúde física.

Sabia que…?
a saúde psicológica debilitada desem-

penha um papel importante na dimi-
nuição do funcionamento imunitário, no 
desenvolvimento de certas doenças e na 
morte prematura. 

PeRTuRbaÇÕeS 
PSiCOPaTOLÓGiCaS 

As perturbações psicopatológicas podem 
afetar qualquer pessoa, independentemen-
te do seu género, idade, nacionalidade, 
cultura, religião, escolaridade, estatuto 
socioeconómico, etc… e podem causar 
sofrimento tanto às famílias e comunida-
des, quanto às próprias pessoas. 

Sabemos hoje que, na maioria dos casos, 
as perturbações psicopatológicas podem 
ser diagnosticadas e tratadas de forma 
eficaz. Porém, estamos ainda longe de 
atribuir à saúde psicológica a mesma 
importância dada à saúde física. 

Cuide da sua 
saúde mental 
e psicológica

A 10 DE OUTUBRO CELEBRA-SE O DIA MUNDIAL 

DA SAÚDE MENTAL. MAS DE QUE TRATA A 

SAÚDE MENTAL? GERALMENTE, AS PESSOAS 

PENSAM NELA COMO A AUSÊNCIA DE DOENÇA 

MENTAL; NO ENTANTO, A SAÚDE MENTAL É 

MUITO MAIS ABRANGENTE, NÃO SE LIMITANDO À 

AUSÊNCIA DE SINTOMAS PSICOPATOLÓGICOS.
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Em grande parte por isso, existe um 
crescente número de pessoas com proble-
mas de saúde mental. Estima-se que 30 
em cada 100 pessoas sofram, ou venham a 
sofrer, de problemas de saúde mental e que 
cerca de 12 tenham uma doença mental 
grave, sendo a depressão a mais frequente. 

Embora cerca de 450 milhões de pessoas 
sofram de perturbações mentais ou com-
portamentais, apenas uma pequena mino-
ria procura tratamento. Como resultado 
disto, as perturbações mentais estão já 
entre as principais causas de incapacidade 
em todo o mundo, representando um ele-
vado custo, não só em termos económicos, 
mas também em termos de sofrimento 
humano e qualidade de vida diminuída.

FáRMaCOS Ou iNTeRVeNÇÃO 
PSiCOLÓGiCa?

Existe um crescente uso dos psicofárma-
cos; contudo, e apesar do seu contributo 
para a saúde mental, não constituem a 
única opção no tratamento das perturba-
ções psicológicas, existindo outras inter-
venções muito vantajosas. Os fármacos 
são úteis para o tratamento dos sintomas 
da doença mental, mas, se o objetivo tera-
pêutico é mais amplo e consiste em pro-
mover a melhoria da saúde e do bem-estar 
psicológicos – através do desenvolvimento 
de capacidades e recursos que permitam à 
pessoa, ela própria, ser capaz de agir auto-
nomamente para melhorar a sua saúde 
e o seu bem-estar –, então é importante 
investir na intervenção psicológica. 

Ao longo dos anos da nossa prática 
clínica, nós psicólogos, temos comprovado 
que o sucesso da intervenção terapêutica é 
maior e mais duradouro quando o objetivo 
terapêutico consiste em dotar as pessoas 
de maiores competências e recursos psico-
lógicos para enfrentarem as suas dificul-
dades e problemas (internos e externos). 

De acordo com esta perspetiva, as pes-
soas que não têm sintomatologia psiqui-
átrica ou doença mental podem, também 
elas, beneficiar de ajuda psicológica espe-
cializada para lidarem melhor com as 
suas dificuldades. Assim, as pessoas ditas 
“normais” (entenda-se, sem sintomas) 
podem melhorar a sua saúde e o seu bem-
estar psicológico e, consequentemente, ver 
aumentada a sua qualidade de vida.

Sabia que…?
uma em cada cinco pessoas sofre com 

problemas em que o psicólogo pode ajudar. 
Todos nós, por diferentes motivos e em 
algum momento das nossas vidas, pode-
mos beneficiar da ajuda de um psicólogo.

a ajuDa DO PSiCÓLOGO 
PODe SeR beNéFiCa eM CaSO De...
  
4insatisfação com a vida pessoal, fami-

liar, profissional, social ou outro;
4Tristeza, angústia e/ou irritabilidade 

persistentes;
4Depressão ou outros problemas de 

humor (ex., doença bipolar);
4Problemas de ansiedade;
4Medos, fobias e/ou pânico;
4Problemas de comportamento (ex., 

passividade, agressividade, comportamento 
violento);
4Dificuldade em estabelecer e/ou man-

ter relacionamentos interpessoais (por ex., 
relações conjugais, familiares, sociais, de 
trabalho ou outras);
4Diminuição do rendimento académico e/

ou profissional;
4Dificuldade em lidar com o stress diário;
4Problemas decorrentes de aconteci-

mentos traumáticos;
4Problemas de autoestima e/ou auto-

confiança;

 
Tal como podemos tomar alguns cuidados para 

preservar a nossa saúde física, podemos também 

tomar algumas medidas para cuidar da nossa 

saúde mental e psicológica
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4Problemas de comportamento alimen-
tar (por ex., anorexia, bulimia, ingestão 
alimentar compulsiva, síndrome do comer 
noturno, excesso de peso, obesidade ou 
outro);
4Problemas relacionados com a perceção 

da imagem corporal (por ex., dismorfia cor-
poral, insatisfação corporal);
4Problemas sexuais;
4Problemas do sono (por ex., insónia, 

hipersónia ou outro);
4Pensamentos obsessivos acompanha-

dos, ou não, de comportamentos repetitivos 
e compulsivos que provocam mal-estar psi-
cológico;
4Problemas em lidar com a doença de um 

familiar ou do próprio;
4Sintomas físicos (por ex., cefaleias, ton-

turas, taquicardia, sudorese, diminuição da 
libido, diminuição/aumento do apetite, etc.) 
associados a stress, ansiedade ou outro;
4Problemas decorrentes de separação, 

divórcio, luto, desemprego, ou outro tipo 
de perda;
4Pensamentos ou comportamentos auto-

destrutivos (por ex., automutilações) ou 
suicidas;
4Se pretende desenvolver o seu autoconhe-

cimento (conhecer-se melhor a si próprio/a), 
desenvolver mais aspetos da sua personalida-
de ou adquirir novas competências pessoais 
(por ex., comunicacionais, de relacionamento 
interpessoal, autocontrolo, etc.);
4Se o seu filho demonstra qualquer um 

dos sinais ou sintomas descritos anterior-
mente;

4Se o seu filho apresenta atrasos no 
desenvolvimento (por ex., motricidade gros-
sa/fina, controlo dos esfíncteres, linguagem, 
leitura, escrita, etc.);
4Se o seu filho apresenta problemas em 

lidar com situações novas ou de mudança 
(ex., nascimento de um irmão, mudança de 
casa/escola, etc.);
4Se o seu filho apresenta problemas de 

comportamento (por ex., birras, comporta-
mentos de oposição, agressividade, hipera-
tividade);
4Se o seu filho é vítima de bullying;
4Se o seu filho faz xixi na cama frequen-

temente (enurese noturna);
4Se o seu filho apresenta problemas de 

aprendizagem ou escolares (por ex., proble-
mas de atenção e/ou concentração, dislexia, 
fobia escolar, absentismo escolar, etc.).

Recomendações

Tal como podemos tomar alguns cuida-
dos para preservar a nossa saúde física, 
podemos também tomar algumas medidas 
para cuidar da nossa saúde mental e psi-
cológica.

4TeNHa uMa ViDa equiLibRaDa. 
Mantenha níveis baixos de stress, crie um 
equilíbrio entre as atividades profissio-
nais e de lazer, estabeleça relacionamentos 
familiares e sociais estáveis, respeite os 
seus ritmos de sono/vigília, assim como 
os seus limites físicos e psicológicos indi-
viduais.
4MaNTeNHa uM eSTiLO De ViDa 

SauDáVeL. a alimentação saudável e o 
exercício físico fazem bem ao corpo e à 
mente! Procure também evitar (ou dimi-
nuir) o consumo de álcool e tabaco.
4DiVeRSiFique OS SeuS iNTeReS-

SeS. explore novas e diferentes atividades 
do seu interesse. Mantenha-se física e inte-
lectualmente ativo/a, todos os dias.
4PROMOVa O Seu auTOCONHeCi-

MeNTO. Procure desenvolver o seu auto-
conhecimento para aumentar as suas capa-
cidades e recursos psicológicos, como a 
capacidade de reconhecer e lidar com as 
suas emoções, de resolver eventuais con-
flitos internos, lidar com as dificuldades/
problemas da vida diária, realizar o seu 
potencial e melhorar a sua qualidade de 
vida. Para isto, poderá necessitar da ajuda 
de um psicólogo.
4PROCuRe ajuDa PSiCOLÓGiCa 

eSPeCiaLiZaDa. em caso de sinais ou 
sintomas psicológicos, intensos e persis-
tentes, não hesite em procurar a ajuda de 
um psicólogo.

[SAÚDE PSICOLOGIA]
> 

   
   

  O
U

T
U

B
R

O
 2

01
5 

<

4


