
O COnsultóriO de PsiCOlOgia consiste num espaço 
que a revista Saúde e Bem-Estar reservou para o escla-
recimento das suas dúvidas e/ou questões, pela psicóloga 

clínica Dra. Cláudia Madeira Pereira. Tome nota de que este 
espaço não pode, nem pretende, substituir a psicoterapia feita 
pessoalmente em contexto de consulta, tendo apenas como obje-
tivo fornecer uma orientação psicológica através da resposta 

Consultório 
de Psicologia

Psicólogo ou psiquiatra: qual a diferen ça?!

“(…) Tenho 62 anos (…) sempre fui uma pessoa muito ner-
vosa, mas agora, estou a passar por uma fase mais complica-
da da minha vida, pois nunca superei a morte do meu pai, há 
2 anos (…) e tenho um filho desempregado que me preocupa 
e me vejo na obrigação de ajudar (…) O meu médico de famí-
lia passou-me uma credencial para ser seguida por um psi-
quiatra, mas uma amiga minha disse-me que os meus proble-
mas são mais para um psicólogo do que para um psiquiatra…  
Sinceramente não percebo qual a diferença…  
Será que pode explicar-me?” 

Cara leitora, a sua dúvida é muito comum, pelo que passo a 
explicar a diferença entre o psiquiatra e psicólogo. 

Então, o psiquiatra é um profissional com formação em Medi-
cina, que se especializou em Psiquiatria e no tratamento de 
doenças mentais com origem orgânica. O psiquiatra segue o 
modelo médico, tanto no diagnóstico como no tratamento das 
doenças, pelo que a sua intervenção baseia-se na prescrição de 
psicofármacos (terapia medicamentosa). 

Por sua vez, o psicólogo é um profissional com formação em 
Psicologia e que, na avaliação e na intervenção, segue o mode-
lo biopsicossocial, ou seja, encara as doenças, perturbações ou 
problemas como tendo origem a partir da interação de fatores 
biológicos, psicológicos e sociais. 

Segundo nós, psicólogos, as doenças ou problemas podem 
ser explicados, não meramente por causas orgânicas, mas tam-
bém pela experiência de vida da pessoa, pela forma como se 
perceciona e relaciona consigo própria e com o mundo (social) 
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que a rodeia. Assim, a intervenção do 
psicólogo passa pela psicoterapia e pelo 
apoio psicológico, visando a promoção 
do desenvolvimento e do bem-estar 
da pessoa, através da atuação sobre os 
processos mentais, cognitivos, fisioló-
gicos e emocionais que influenciam o 
seu comportamento e interferem com 
o seu funcionamento diário. O psicólo-
go não receita medicamentos, não só 
porque não tem formação para tal, mas 
também porque a sua forma de conce-
ber a intervenção não se prende com a 
terapia medicamentosa. Não obstante, 
quando o psicólogo considera que o 
cliente/paciente pode beneficiar deste 
tipo de terapia, pode orientá-lo para um 
psiquiatra ou para o médico de família, 
para obter o devido apoio farmacoló-
gico. 

No caso da leitora, uma vez que irá 
ser acompanhada em Psiquiatria, sugi-
ro que fale com o seu psiquiatra caso 
deseje ou considere conveniente o 
acompanhamento em paralelo por um 
psicólogo. O seu psiquiatra deverá tam-
bém avaliar a conveniência do apoio 
psicológico no seu caso.

a perguntas ou dúvidas do leitor. nos 
casos em que as questões remetam para a 
necessidade de um diagnóstico, avaliação 
psicológica ou intervenção psicoterapêu-
tica, será comunicada essa necessidade 
ao leitor. Todos os dados pessoais serão 
mantidos confidenciais.

O psicólogo é 
para “malucos”? 
O que faz o psicólogo?

“(…) Tenho alturas em que ando mais 
tensa e ansiosa, e penso que se calhar 
fazia-me bem procurar um psicólogo 
para me ajudar (…) mas o meu marido 
diz que eu devo estar doida, porque os 
psicólogos são para os malucos (…) 
Acho que o meu marido não quer que 
eu seja vista por um psicólogo, porque 
tem vergonha que os nossos amigos e 
familiares saibam (…) O que acha que 
eu devo dizer ao meu marido para que 
ele perceba que era mesmo importante 
para mim falar com um psicólogo?” 

Infelizmente, ainda há muitas pessoas 
que pensam que o psicólogo é para 
“malucos”… Felizmente, a leitora per-
cebe que há momentos da sua vida em 
que não se sente bem consigo mesma e 
que a ajuda de um psicólogo seria uma 
mais-valia. 

De facto, qualquer pessoa, mesmo 
sem doença ou perturbação, poderá 
beneficiar da intervenção psicológica, 
já que esta lhe permite adquirir conhe-
cimento de si própria (autoconheci-
mento) e trabalhar qualquer tipo de 
questões, dificuldades ou problemas 
(mesmo que estes correspondam a pro-
blemas da rotina diária). Muitas pesso-
as acham que não precisam da ajuda 
do psicólogo por considerarem os seus 
problemas “simples” dificuldades do 
dia-a-dia (por exemplo, problemas de 

relacionamento social, dificuldade em 
lidar com a situação profissional, proble-
mas de saúde física, baixa autoestima, 
conflitos conjugais, etc.). No entanto, 
com o passar do tempo e com o evo-
luir das dificuldades, estas podem dar 
origem a situações mais problemáticas, 
desencadeando por vezes verdadeiros 
problemas psicológicos. Na maior parte 
das vezes, infelizmente, é nesta fase 
avançada dos problemas que as pesso-
as chegam ao consultório do psicólo-
go. Porém, a intervenção psicológica na 
fase inicial (ou prévia) à instalação dos 
problemas é sempre menos exigente, 
dispendiosa e prolongada no tempo. 

Para além da possibilidade de atuar 
ao nível da prevenção e da intervenção, 
o psicólogo pode ainda atuar ao nível 
da promoção da saúde, capacitando a 
pessoa (ou o casal, a criança, a família, 
etc.) de competências específicas (cog-
nitivas, emocionais e comportamentais) 
que lhe permitam lidar melhor com os 
seus problemas/dificuldades (ou outras 
situações da sua vida) e alcançar um 
maior bem-estar pessoal.
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Sem rumo, 
sem esperança… 
O que fazer?

Criança com depressão! Será possível?!

“Sou tia do T. de 6 anos (…) A minha irmã e o marido estão num pro-
cesso complicado de divórcio (…) e o T. acaba por passar grande parte 
do tempo livre comigo (…) Começou a ser seguido por um psicólogo a 
conselho da professora (…) Há pouco tempo, o psicólogo disse-nos que o 
T. está com depressão (…) Acho estranho estarem a diagnosticar depres-
são a uma criança tão pequena que, a meu ver, não me parece deprimida 
(…) Acho que os problemas do T. são outros, porque desde que os pais se 
separam o T. tem andado mais agitado, impaciente e nervoso (…) anda 
sempre mal disposto (…) nunca quer fazer nada do que lhe mandam, 
nem mesmo brincar ou sair para ir passear ao parque (…) responde mal e 
porta-se mal muitas vezes. Acho que devia pedir uma segunda opinião… 
O que acha?”

De facto, e embora possa (ainda) soar estranho a uma boa parte das 
pessoas, a depressão não é um problema psicológica restrito à população 
adulta, podendo também crianças e adolescentes manifestar este proble-
ma. Uma das principais características da depressão é o humor deprimido 
e o sentimento de tristeza vital. No entanto, em crianças e adolescentes, 
a depressão tende a manifestar-se mais pela irritabilidade (e não tanto 
pela tristeza), pelo mau humor e anedonia (falta de vontade ou prazer 
nas atividades diárias habituais, por exemplo, brincar, estar com os ami-
gos, ver televisão, etc.). É também comum estas crianças demonstrarem 
alterações (aumento ou diminuição) do apetite e do sono, alterações psi-
comotoras (agitação ou lentificação psicomotora), isolarem-se e evitarem 
as atividades com outros, apresentarem queixas físicas (dores de “barriga”, 
dores de cabeça, etc.), pensamentos autodepreciativos, baixa autoestima 
e dificuldades de concentração, acompanhadas da diminuição do rendi-
mento escolar. A depressão infantil surge frequentemente em crianças 
com problemas familiares, nomeadamente problemas conjugais dos pais, 
como é o caso. 

Sugiro que a leitora fale com o psicólogo da criança, para ficar a perceber 
melhor o que motivou o diagnóstico de depressão e saber como poderá 
ajudar a criança.

“Tenho 36 anos (…) Sou licenciada em 
Direito, mas nunca consegui trabalhar na 
área (…) Neste momento, estou desemprega-
da (…) Não sou casada, não tenho namora-
do, não tenho filhos, não tenho casa própria 
(…) Vejo as minhas amigas a seguir com 
a vida em frente, casadas, com filhos (…) 
mas não vejo qualquer perspetiva de futuro 
para mim (…) Tenho momentos em que me 
sinto tão em baixo e um vazio tão grande 
(…) passo os dias a chorar trancada no meu 
quarto e nada me consola (…) Só me apetece 
estar sozinha (…) Por vezes, sinto-me sem 
forças, não consigo procurar emprego (…) 
e mal consigo estar à mesa com a minha 
família (…) Sinto que a vida está a passar 
por mim e a fugir-me por entre os dedos (…) 
Não sei o que hei-de-fazer… Ajude-me, por 
favor!”

Percebo pelas suas palavras, cara leitora, 
que está a passar por uma fase difícil da sua 
vida, não estando a corresponder às expeta-
tivas que tinha para si (em termos pessoais, 
familiares, profissionais, etc.). Talvez gostasse 
de mudar o rumo da sua vida, mas sente-se 
perdida sem saber o que fazer, certo? Pois 
bem, em primeiro lugar, cabe-me informá-
la de que na sua descrição do problema é 
possível identificar um conjunto de sintomas 
que sugerem a necessidade de uma avaliação 
psicológica mais aprofundada. Refiro-me aos 
sentimentos de tristeza e vazio profundos, ao 
desânimo e angústia permanentes, ao isola-
mento e à diminuição do interesse em estar 
com os outros, à fadiga e falta de energia. 
Em segundo lugar, tendo em conta que estes 
sintomas estão a causar um mal-estar signifi-
cativo, interferindo com o seu funcionamento 
pessoal, familiar, social e profissional, seria 
ideal iniciar um processo de acompanhamen-
to psicológico, pelo que sugiro a procura de 
ajuda de um psicólogo clínico. Com a inter-
venção psicológica, a leitora poderá desen-
volver estratégias pessoais que lhe permitam 
solucionar as suas dificuldades/problemas e 
estabelecer novos objetivos futuros. Irá assim 
renovar a sua autoconfiança e esperança no 
futuro, e adquirir novamente o controlo sobre 
a sua vida. 

Uma vez que está desempregada, sugiro 
que, para ter acesso a consultas de Psicologia 
a preços reduzidos, solicite informação junto 
do seu médico de família, no centro de saúde 
da sua área de residência ou numa instituição 
de solidariedade social.
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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@claudiamadei-
rapereira.com). Todos os dados pessoais serão mantidos 
confidenciais e nenhuma informação será divulgada sem 
o consentimento do leitor.

Criança faz xixi  
na cama durante a noite. 
Terá algum problema?

“Sou mãe de uma criança de 5 anos e 
meio (...) quando a M. era mais pequena, 
às vezes fazia xixi na cama, mas entre-
tanto deixou de fazer (…) No entanto, 
recentemente voltou a fazer xixi na cama 
(…) Gostava de saber se é normal, com 
esta idade, as crianças fazerem xixi na 
cama durante a noite e se é motivo para 
me preocupar ou procurar ajuda para o 
problema.”

Cara leitora, por vezes podem acontecer 
retrocessos, em que crianças que já tinham 
adquirido o controlo dos esfíncteres (neste 
caso, o controlo do músculo da bexiga) vol-
tam mais tarde a ter episódios de micção 
durante a noite (o que se designa por enu-
rese noturna). É comum as crianças terem 
episódios de xixis na cama, mesmo depois 
de terem adquirido o controlo esfincteria-
no, na sequência de determinadas situa-
ções ou acontecimentos, como, por exem-
plo, uma mudança na rotina (mudança 
de escola, casa ou outra), a entrada pela 
primeira vez na escola, o falecimento de 
um ente querido próximo ou de um animal 
de estimação, o divórcio dos pais ou con-
flitos familiares, o nascimento de irmãos, 
ou outro acontecimento que tenha sido 
sentido pela criança como marcante (por 
exemplo, um susto). 

Fale com a sua filha para tentar perceber 
se aconteceu algo ou se há alguma coisa 
que a esteja a preocupar particularmente 
neste momento. Se for este o caso, tente 
confortá-la e ajudá-la. É frequente estas 
situações evoluírem favoravelmente, pelo 
que é provável que a sua filha deixe natu-
ralmente de fazer xixi na cama durante 
a noite. Porém, se o problema persistir, 
deverá procurar ajuda especializada junto 
do seu médico de família ou pediatra da 
criança (para despiste de possíveis causas 
fisiológicas), ou de um psicólogo (para des-
piste de eventuais causas psicológicos). 

 
E a intervenção do psicólogo passa pela 

psicoterapia e pelo apoio psicológico, 

visando a promoção do desenvolvimento 

e do bem-estar da pessoa; o psicólogo 

não receita medicamentos

Saiba quando procurar o apoio 
especializado do psicólogo clínico

Procure um psicólogo clínico quando sentir 
que algum dos sintomas que se seguem 
ocorre com uma frequência e intensidade 
tais que interferem significativamente com 
o seu bem-estar diário:
4Sente-se muito triste e angustiado(a)
4Sente-se muito ansioso(a)
4 Sente-se insatisfeito ou infeliz com os 

seus relacionamentos (em casa, com o 
parceiro ou no trabalho), ou tem dificul-
dade em estabelecer e manter relacio-
namentos
4�Sente-se incapaz de lidar com o stress 

diário
4� Sente-se com baixa autoestima ou baixa 

autoconfiança
4� Tem problemas de comportamento ali-

mentar (anorexia, bulimia, comportamen-
to alimentar compulsivo ou outro)
4� Tem problemas do sono (insónia, hipersó-

nia ou outro)
4� Tem problemas sexuais
4� Tem medos ou fobias
4� Tem sintomas físicos (por exemplo, cefa-

leias, tonturas, taquicardia, sudorese, 
diminuição da libido, etc.) associados ao 
stress, ansiedade ou outro

4� Toma medicação para a depressão ou 
ansiedade (particularmente se está a 
fazer automedicação)

4� Está a atravessar um processo de divór-
cio, luto ou outro tipo de perda

4� Pretende desenvolver o seu autoco-
nhecimento (conhecer-se melhor a si 
próprio/a), desenvolver mais aspetos da 
sua personalidade ou adquirir novas com-
petências pessoais (comunicacionais, de 
relacionamento interpessoal, autocontro-
lo, etc.)

4� Tem ou já teve pensamentos ou compor-
tamentos autodestrutivos ou suicidas

4� Sente-se insatisfeito ou infeliz com a 
sua vida pessoal, familiar, profissional 
ou outra

4� O seu filho demonstra qualquer um dos 
sintomas descritos anteriormente

4� O seu filho apresenta problemas de 
aprendizagem ou escolares

4� O seu filho apresenta atrasos no desen-
volvimento (por exemplo, falar, andar, 
etc.)

4� O seu filho apresenta problemas de com-
portamento e/ou de atenção
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