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“Tenho muitas dificuldades em lidar com o stress e com a
agitação da minha rotina diária (…) Será que se justifica ter
apoio psicológico?”
Caro leitor, o apoio psicológico justifica-se sempre que as
dificuldades/problemas sentidos provocam mal-estar intenso
ou persistente, e/ou interferem negativamente em uma ou
mais áreas da vida (por exemplo, pessoal, familiar, académica,
profissional, social, etc.). O apoio psicológico pode ajudá-lo a
desenvolver estratégias e competências de gestão do stress que
vão permitir-lhe lidar melhor com o stress e com as dificuldades da sua vida diária.

“Sempre que regresso ao trabalho depois das férias parece um
sacrifício (…) tenho sempre muitas flutuações do humor e acabo
por me irritar facilmente (…) Isto é normal?”
Caro leitor, poderá estar a demonstrar sinais da síndrome pósférias. Esta síndrome é caracterizada por um conjunto de sintomas, tais como alterações de humor, irritabilidade, cansaço,
alterações no sono e/ou apetite, entre outros. Estes sintomas são
normais e tendem a desaparecer naturalmente em 15 dias.
“No ano passado fui com o meu filho a um psicólogo por recomendação da professora (…) foi feita uma avaliação psicológica
(…) mas eu não fiquei satisfeito e não estou seguro quanto aos
resultados da avaliação (…) O que me sugere?”
Caro leitor, se não ficou satisfeito com o atendimento e não está
seguro quanto aos resultados da avaliação psicológica feita ao
seu filho, sugiro que procure uma segunda opinião. É importante
procurar um/a psicólogo/a com quem o seu filho possa sentir-se à
vontade para falar e colaborar.

“Sou um pouco obcecada com a limpeza e arrumação (…) fico
muito chateada quando me tiram as coisas do lugar (…) Não
consigo sentir-me bem se as coisas não estiverem no sítio certo…
Terei algum problema?”
Cara leitora, poderá estar a evidenciar sintomas obsessivo-compulsivos. É aconselhável fazer uma avaliação psicodiagnóstica.
Os resultados dessa avaliação vão permitir saber se existe algum
problema e se necessitará de apoio terapêutico.

O apoio psicológico pode ajudar a
desenvolver estratégias e competências
de gestão do stress que vão permitir
lidar melhor com as dificuldades da
vida diária
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“Há vários anos que tomo antidepressivos (…) sinto-me
cada vez mais dependente e prisioneira dos medicamentos
(…) O que me aconselha?”
Cara leitora, poderá optar por uma solução terapêutica complementar à medicação. Na generalidade, os tratamentos que
combinam a medicação com a Psicoterapia são mais eficazes,
comparativamente com os tratamentos baseados apenas na
medicação. A Psicoterapia Cognitivo-Comportamental constitui a terapia mais indicada para as pessoas com depressão.
Esta terapia vai ajudá-la a desenvolver formas de combater
autonomamente a depressão, podendo assim ficar também
menos dependente dos medicamentos.

“Estou a divorciar-me (…) tenho dois filhos, com 4 e 10 anos
(…) O que posso fazer para evitar que o divórcio afete negativamente os meus filhos?”
Caro leitor, as crianças devem ser protegidas dos conflitos, preocupações e
responsabilidades dos adultos. Para evitar sentimentos de culpa, é importante
tranquilizar os filhos de que a responsabilidade da separação foi dos pais e
que estes continuarão a gostar e cuidar
deles. Mostre-se disponível para conversar e ouvir as questões ou preocupações
dos seus filhos. Se identificar sinais de
sofrimento ou mal-estar, solicite ajuda
psicológica.
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“O meu filho fala muitas vezes durante o sono à noite (…)
Devo preocupar-me?”
Cara leitora, falar durante o sono (sonilóquio) é muito comum em
crianças e acontece porque, nas fases mais superficiais do sono,
ocorrem atividades mais habituais da fase de vigília. Na generalidade, não é preocupante, mas se identificar sinais de mal-estar
(por exemplo, medo, ansiedade), poderá existir algum problema
emocional subjacente. Neste caso pode ser importante solicitar
ajuda psicológica.
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“O meu filho gosta muito de dormir comigo e com o meu marido. (…) Há problema em dormir na cama dos pais?”
Cara leitora, nos primeiros tempos de vida, a maioria dos bebés
dorme no quarto dos pais mas, à medida que as crianças crescem, é importante que os pais ajudem os filhos a habituar-se a
dormir no seu próprio quarto. Isto é fundamental para a saúde
e a segurança das crianças, e, ainda, para a vida íntima dos pais.
No entanto, isto não significa que as crianças sejam impedidas de
partilhar a cama dos pais em situações que tal se justifica (por
exemplo, em caso de pesadelo ou doença). Há que considerar a
situação concreta do seu filho antes de tomar qualquer decisão.

Consultório de Psicologia consiste num espaço que a revista Saúde e Bem-Estar reserva para o
esclarecimento das suas dúvidas e/ou questões, pela
Psicóloga Clínica e Psicoterapeuta 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.

A Dra. Cláudia Madeira
Pereira é Doutorada
em Psicologia Clínica e
Mestre em Psicologia
Clínica e da Saúde.
Presta consultas
de Psicologia
e Psicoterapia
a crianças,
adolescentes
e adultos.

“Fiquei desempregada há 2 anos (…) Não consigo arranjar
emprego, sinto-me inútil (…) Passo o tempo em casa, deixei de
ter vontade de tudo (…) O que devo fazer?”
Cara leitora, poderá estar a acusar sintomas de uma eventual
depressão. Evite isolar-se e procure contrariar a falta de vontade,
não deixando de fazer as coisas que gosta e que a ajudam a sentirse bem. Procure o apoio de familiares e amigos. Se o mal-estar
emocional persistir, é aconselhável solicitar ajuda psicológica.
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A ajuda psicológica
pode ser benéfica em caso de...

“Desde que me divorciei tornei-me muito nervoso, ciumento
e desconfiado (…) A minha companheira atual queixa-se que
sou muito controlador e possessivo (…) tenho muito medo de
perdê-la (…) não sei o que fazer.”
Caro leitor, o divórcio foi provavelmente uma situação muito
marcante para si que levou-o a tornar-se mais ansioso e inseguro nos relacionamentos. O medo e a insegurança podem
estar a desencadear em si o ciúme, a desconfiança e o excesso
de controlo sobre a sua companheira. Procure controlar os
seus pensamentos sobre o passado e as preocupações que lhe
desencadeiam medo e insegurança. Procure formas de relaxar
e diminuir a ansiedade (por exemplo, exercícios de respiração,
meditação, exercício físico). Se conseguir relaxar, diminuir a
ansiedade e o medo, irá conseguir controlar melhor os comportamentos controladores e possessivos. Se tiver dificuldades na
mudança, deve solicitar apoio psicológico.

A Psicoterapia CognitivoComportamental constitui a terapia
mais indicada para as pessoas com
depressão; esta terapia vai ajudar
a desenvolver formas de combater
autonomamente a depressão, reduzindo
assim a dependência dos medicamentos
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Envie-nos as suas dúvidas
e/ou questões

>
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Poderá enviar-nos as suas dúvidas e/ou questões para o email 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.

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 manter relacionamentos (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
acontecimentos traumáticos (ex.,
separação, divórcio, morte, abuso
físico ou sexual, etc.);
4Problemas de autoestima e/ou
autoconfiança;
4Problemas de comportamento
alimentar (ex., anorexia, bulimia,
ingestão alimentar compulsiva, síndrome do comer noturno,
excesso de peso, obesidade ou
outro);
4Problemas de insatisfação corporal;
4Problemas sexuais;
4Problemas do sono (ex., insónia, hipersónia ou outro);
4Pensamentos obsessivos acompanhados, ou não, de comportamentos repetitivos e compulsivos
que provocam mal-estar psicológico;
4Problemas em lidar com uma
situação de doença do próprio ou
de um familiar;
4Sintomas físicos (ex., palpita-

ções, dores de cabeça, tonturas,
suores, diminuição da libido, diminuição/aumento do apetite, etc.)
associados a stress, ansiedade ou
outro;
4Pensamentos ou comportamentos autodestrutivos (ex.,
automutilações) ou suicidas;
4Pretender desenvolver o seu
autoconhecimento (conhecer-se
melhor a si próprio/a), desenvolver mais aspetos da sua personalidade ou adquirir novas competências pessoais (ex., de comunicação, relacionamento, gestão de
emoções, autocontrolo, etc.);
4O seu filho demonstrar qualquer uma das dificuldades/problemas descritos anteriormente;
4O seu filho apresentar atrasos
no desenvolvimento (ex., motricidade grossa/fina, controlo dos
esfíncteres, linguagem, leitura,
escrita, etc.);
4O seu filho apresentar problemas em lidar com situações
novas, de mudança ou traumáticas (ex., nascimento de irmão,
mudança de casa/escola, divórcio
dos pais, morte, etc.);
4O seu filho apresentar problemas de comportamento (ex., birras, comportamentos de oposição,
agressividade, hiperatividade);
4O seu filho ser vítima de
bullying;
4O seu filho fazer xixi na cama
frequentemente (enurese noturna);
4O seu filho apresentar problemas de aprendizagem ou escolares (ex., problemas de atenção e/
ou concentração, dislexia, fobia

