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Ano Novo, vida nova!
“O ano de 2015 tem sido um ano complicado para mim…
Foi-me diagnosticado cancro de mama, perdi o emprego
e faleceu-me uma amiga muito querida (…) Apesar de
tudo, estou decidida em tornar o ano 2016 melhor! (…)
Agradecia que me desse algumas sugestões para eu
conseguir manter-me positiva e tirar o máximo partido
da vida.”
Cara leitora, é admirável a sua determinação em
manter uma atitude positiva perante a vida, mesmo
depois de um ano tão difícil. Deixo-lhe algumas
sugestões que podem ajudá-la: tenha sempre presente que a forma como pensamos sobre os acontecimentos influencia a maneira como nos sentimos,
por isso, procure pensar de forma otimista; encare
as situações difíceis como oportunidades de desenvolver as suas capacidades de lidar com a adversidade; confie em si própria e nas suas capacidades; procure rodear-se de familiares e amigos; reserve diariamente tempo para si própria e ocupe-se com atividades
que a ajudem a sentir-se bem; estabeleça objetivos
para o próximo ano e trace planos para concretizálos; e sorria diariamente, deixando-se
surpreender consigo própria,
mesmo com as coisas mais
pequenas ou aparentemente insignificantes... Desejo-lhe as
maiores felicidades!

O

Consultório de Psicologia consiste num espaço que a revista Saúde e Bem-Estar reservou para o
esclarecimento das suas dúvidas e/ou questões, pela Psicóloga Clínica e da Saúde 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 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
diagnóstico, avaliação psicológica ou intervenção psicoterapêutica, será comunicada essa necessidade ao leitor. Todos os
dados pessoais serão mantidos confidenciais.
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“Dra. Cláudia, tenho dois filhos menores (…) eu e o pai
estamos divorciados e todos os anos é uma guerra nesta
altura para decidirmos com quem é que as crianças passam
o Natal e a passagem do ano (…) Há alguma forma de
resolver esta situação, sem termos que passar por esta guerra todos os anos?”
Cara leitora, não existe uma fórmula absoluta que se
aplique nestas situações, visto que cada família tem as suas
particularidades. Não obstante, os pais devem evitar os conflitos e procurar tomar decisões, considerando as questões
que julguem necessárias para proporcionar um Natal feliz
aos seus filhos (por exemplo, os dias e/ou horas com o pai e
a mãe, as refeições, os telefonemas, as prendas, etc.). Alguns
pais decidem que os filhos passam o Natal e/ou a passagem
de ano alternadamente, um ano com a mãe e o seguinte com
o pai; outros optam por se reunir todos os anos para celebrar
o Natal em conjunto com os filhos… A minha sugestão é que
os pais procurem tomar decisões de forma pacífica, considerando o melhor para os seus filhos e o que se adequa melhor
ao tipo de relacionamento que os pais mantêm entre si.
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Natal com os pais separados

[SAÚDE psicologia]
Criança recusa ir à escola…
ansiedade, medo, trauma?!

experimente uma consulta de psicologia
Birras na infância
“Dra. Cláudia, tenho um filho de 3 anos que sempre foi
uma criança muito difícil (…) faz muitas birras e tira-me a
paciência todos ou quase todos os dias (…)
Como faço para acabar com as birras?”
Cara leitora, primeiro é importante manter a calma
perante as birras, só assim conseguirá manter o controlo
e uma atitude mais eficaz. Evite utilizar a força física,
castigos ou punições, pois só pioram os comportamentos
desafiantes. Procure ignorar (ou seja, não dar atenção)
as birras do seu filho. Embora possa parecer estranho e
possa no início ocorrer um aumento da intensidade das
birras (porque o seu filho vai estranhar a mudança da sua
atitude e vai querer chamar a sua atenção!), se ignorar
sistematicamente as birras, elas vão deixar de acontecer,
porque o seu filho vai perceber que as birras já não resultam. Procure dar-lhe atenção e dialogar com ele somente
depois das birras terminarem, quando estiver mais calmo,
para que perceba o que está certo e errado, as consequências de fazer birra e as consequências do bom comportamento. Elogie e premeie os comportamentos adequados.
Se os problemas persistirem, poderá necessitar da ajuda
de acompanhamento psicológico.

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.com). Todos os dados pessoais serão mantidos confidenciais e
nenhuma informação será divulgada sem o consentimento do leitor.
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de oposição, agressividade ou hiperatividade,

“Com a chegada do Inverno, do frio, da chuva e dos dias mais
pequenos, todos os anos acabo por me sentir mais triste, apática
e abatida nesta altura (…)
Será que isto é normal?”
Cara leitora, de facto são comuns as alterações do humor durante o outono e inverno. Isto acontece porque o nosso organismo é
influenciado pelas condições exteriores de luz, temperatura, clima,
etc. Com os dias mais curtos e cinzentos, acabamos por ficar
menos expostos à luz solar, o que desencadeia o aumento dos nossos níveis de melatonina e a diminuição de serotonina, provocando
alterações no humor, nos níveis de energia e nos nossos ciclos
de sono-vigília. Como tal, podemos andar mais desanimados ou
irritáveis, cansados ou com falta de energia, com dificuldades de
concentração e problemas do sono.

cefaleias, tonturas, taquicardia,
sudorese, diminuição da libido,
diminuição/aumento do apetite,
etc.), associados a stress, ansiedade ou outro;
4Problemas decorrentes de uma
separação, divórcio, luto ou outro
tipo de perda;
4Pensamentos ou comportamentos autodestrutivos (por exemplo,
automutilações) ou suicidas;
4Se pretende desenvolver o seu
autoconhecimento (conhecer-se
melhor a si próprio/a), desenvolver
mais aspetos da sua personalidade ou adquirir novas competências pessoais (por exemplo, comunicacionais, de relacionamento
interpessoal, autocontrolo, etc.);
4Se o seu filho demonstra qualquer um dos sinais ou sintomas
descritos anteriormente;
4Se o seu filho apresenta atrasos no desenvolvimento (por
exemplo, motricidade grossa/fina,
controlo dos esfíncteres, linguagem, leitura, escrita, etc.);
4Se o seu filho apresenta problemas em lidar com situações novas
ou de mudança (por exemplo, nascimento de um irmão, mudança
de casa/escola, etc.);
4Se o seu filho apresenta problemas de comportamento (por
exemplo, birras, comportamentos
de oposição, agressividade, hiperatividade);
4Se o seu filho é vítima de
bullying;
4Se o seu filho faz xixi na cama
frequentemente (enurese noturna);
4Se o seu filho apresenta problemas de aprendizagem ou escolares (por exemplo, problemas
de atenção e/ou concentração,
dislexia, fobia escolar, absentismo
escolar, etc.).
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Se o seu filho apresenta problemas de

comportamento, como birras, comportamentos

Alterações do humor sazonais

4Insatisfação com a vida pessoal, familiar, profissional, social
ou outro;
4Tristeza, angústia e/ou irritabilidade persistentes;
4Depressão ou outros problemas
de humor (por exemplo, doença
bipolar);
4Problemas de ansiedade;
4Medos, fobias e/ou pânico;
4Problemas de comportamento
(por exemplo, passividade, agressividade, comportamento violento);
4Dificuldade em estabelecer e/
ou manter relacionamentos interpessoais (por exemplo, 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
acontecimentos traumáticos;
4Problemas de autoestima e/ou
autoconfiança;
4Problemas de comportamento
alimentar (por exemplo, anorexia, bulimia, ingestão alimentar
compulsiva, síndrome do comer
noturno, excesso de peso, obesidade ou outro);
4Problemas relacionados com
a perceção da imagem corporal
(por exemplo, insatisfação corporal);
4Problemas sexuais;
4Problemas do sono (por exemplo, insónia, hipersónia ou outro);
4Pensamentos obsessivos acompanhados ou não de comportamentos repetitivos e compulsivos
que provocam mal-estar psicológico;
4Problemas em lidar com a
doença de um familiar ou do
próprio;
4Sintomas físicos (por exemplo,
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“O meu filho entrou para a escola este ano e tudo
corria bem até há umas semanas, quando começou
a dizer que não lhe apetecia ir para a escola (…) de
manhã diz que lhe dói a barriga, recusa-se a comer e
acaba sempre por vomitar (…) chora muito, vai contrariado para a escola e parece medroso… Será que
pode ajudar-me a perceber o que se passa?”
Cara leitora, se o seu filho estava a adaptar-se
bem à escola e os problemas tiveram início recentemente, é provável que tenha acontecido alguma
coisa na escola que desencadeou os problemas. Os
sintomas que descreve sugerem-me problemas de
ansiedade. O seu filho poderá ter experienciado ou
presenciado alguma situação na escola que lhe provocou ansiedade ou medo, o que pode estar a causar a recusa em ir à escola como forma de evitar
situações semelhantes. Procure incentivar o seu
filho a falar consigo para tentar perceber o que
terá acontecido, mostre-lhe que pode confiar
em si e demonstre compreensão. Poderá também procurar falar com o professor, para saber
se tem conhecimento de alguma situação que
possa ter desencadeado os problemas e pedir
ajuda ou proteção para o seu filho.

O apoio psicológico
pode ser benéfico no caso de...

