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O COnsultóriO de PsiCOlOgia consiste num espa-
ço 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 necessi-
dade 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 Psicote-
rapia a crianças, ado-

lescentes e adultos.

“O meu filho tem amigos imaginários, fala muito sozinho e 
comporta-se como se estivesse a interagir com outras crian-
ças ou pessoas. É normal?”
Cara leitora, não existe qualquer problema com o seu filho. Gran-
de parte das crianças com idades entre os 3 e os 8 anos tem ami-
gos imaginários. Trata-se de um fenómeno normal que faz parte 
do desenvolvimento infantil e promove o bem-estar das crianças.

ObsessãO cOm as verificações
“Quando era pequeno apanhei um valente susto com um 

incêndio em casa. Desde que passei a viver sozinho comecei 
a ter muita necessidade de verificar o gás, as fichas elétricas, 
as tomadas, e tudo quanto possa causar um incêndio ou 
curto-circuito… Mas isto está cada vez pior, parece que estou 
a ficar paranóico. Não sei o que fazer...”
Caro leitor, a experiência de incêndio na sua infância foi mar-
cante para si e o medo de passar por isso em sua casa fez com 
que desenvolvesse “defesas” para diminuir a probabilidade de 
um eventual incêndio. Porém, estas “defesas” estão a deixar 
de fazer parte da solução para fazer parte do problema, ao 
criarem uma necessidade obsessiva de controlo e verificação 
que lhe causa mal-estar. Procure diminuir os comportamentos 
de verificação, desviando o foco da sua atenção dos medos e 
pensamentos negativos (ex., incêndio) para o “aqui e agora” 
(ex., ter de preparar-se para sair de casa). Se se sentir ansioso 
e notar ativação fisiológica (ex., batimentos cardíacos, respi-
ração acelerada, etc.), respire lenta e profundamente várias 
vezes, até se sentir mais calmo. Tenha pensamentos tranquili-
zadores: “Está tudo bem, não preciso de verificar novamente”, 
“Eu consigo lidar com isto”. Se o seu mal-estar persistir, 
poderá precisar de acompanhamento psicológico.

“Não me sinto bem com a minha vida… O meu casamento está 
a descambar, já não tenho estofo para aguentar o stress no tra-
balho, chego a casa e descarrego na minha mulher e nos meus 
filhos. Sou um pai ausente, um inútil, perdi a vontade de quase 
tudo… Estou perdido…”
Caro leitor, os seus sintomas apontam para uma eventual depres-
são que está a causar-lhe mal-estar emocional e a interferir com o 
seu funcionamento em diversas áreas da sua vida, nomeadamente 
no trabalho e na relação com a sua família. Seria útil fazer uma 
avaliação psicológica para fins diagnósticos e iniciar um acom-
panhamento psicoterapêutico. Caso se mantenham os problemas 
com a sua esposa e filhos, sugiro terapia de casal e/ou familiar.

HipOcOndria
“Tenho muito medo de ficar doente e fico em pânico quando 

oiço falar de doenças. Vigio muito o meu corpo e estou constan-
temente nos médicos porque, quando pesquiso na internet, pare-
ce que tenho todas as doenças e mais alguma… Não me sinto 
nada bem com isto, não sou feliz.”

Cara leitora, parece apresentar sin-
tomatologia de ansiedade relaciona-
da com a saúde/doença, que geral-
mente corresponde a um problema 
obsessivo-compulsivo, comummente 
conhecido por hipocondria. Estar 
sistematicamente a pesquisar na 
Internet sobre doenças, a verificar 
o seu corpo e a pensar na doença 
só reforça o seu medo e mal-estar. 
Os exercícios de relaxamento, a 
prática de meditação e mindful-
ness podem ajudar na gestão da 
ansiedade e no controlo das obses-
sões e compulsões. Não obstante, 
recomendo também o seu acom-
panhamento psicoterapêutico.

“Sou uma mulher casada há 27 anos e tenho dois filhos… 
Sinto que durante todos estes anos me anulei para viver para a 
família. Recentemente, a amizade com um colega de trabalho 
tornou-se especial e acabei por me envolver afetivamente com 
ele… Gosto dele, mas sinto-me muito culpada, não quero des-
truir o meu casamento… Não sei o que faça…”
Cara leitora, as relações extraconjugais, mais cedo ou mais tarde, 
acabam por trazer sérios problemas. O envolvimento afetivo com o 
seu colega pode trazer-lhe alguma satisfação momentânea e cons-
tituir a “fuga” a uma rotina que não a satisfaz, mas não irá ajudá-
la a solucionar o “verdadeiro” problema… Se ainda ama o seu 
marido, procure falar com ele sobre o que podem fazer para que se 
sinta melhor. Considerem a ajuda da terapia de casal para resolver 
os problemas da vossa relação e recuperar o vosso casamento.

“Toda a minha vida prescindi dos meus sonhos e objetivos 
de vida, para viver a vida que os meus pais queriam para mim. 
Sou um homem bem sucedido, mas não sou feliz, sinto que vivo 
a vida de outra pessoa, não sou eu, não é a vida que eu escolhi 
para mim… O que me aconselha?” 
Caro leitor, se não se sente satisfeito nem realizado, chegou a 
hora de começar a construir a vida que quer para si. Pense nos 
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envie-nos as suas dúvidas 
e/ou questões

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@clau-
diamadeirapereira.com). todos os dados pessoais serão mantidos 
confidenciais e nenhuma informação será divulgada sem o consenti-
mento do leitor.

a ajuda psicológica  
pode ser benéfica em caso de...
4tristeza, angústia e/ou irritabilidade persistentes;
4depressão ou outros problemas de humor (ex., doença bipolar);
4problemas de ansiedade;
4 medos, fobias e/ou pânico;
4�problemas de comportamento (ex., passividade, agressividade, 

comportamento violento);
4�dificuldade 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;
4�problemas decorrentes de acontecimentos traumáticos (ex., 

separação, divórcio, morte, abuso físico ou sexual, etc.);
4problemas de autoestima e/ou autoconfiança;
4�problemas de comportamento alimentar (ex., anorexia, buli-

mia, 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);
4�pensamentos obsessivos acompanhados, ou não, de compor-

tamentos repetitivos e compulsivos que provocam mal-estar 
psicológico;
4�problemas em lidar com uma situação de doença do próprio 

ou de um familiar;
4�sintomas físicos (ex., palpitações, dores de cabeça, tonturas, 

suores, diminuição da libido, diminuição/aumento do apetite, 
etc.) associados a stress, ansiedade ou outro;
4�pensamentos ou comportamentos autodestrutivos (ex., auto-

mutilações) ou suicidas;
4�pretender 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, auto-
controlo, etc.);
4�O seu filho demonstrar qualquer uma das dificuldades/proble-

mas descritos anteriormente;
4�O seu filho apresentar atrasos no desenvolvimento (ex., 

motricidade grossa/fina, controlo dos esfíncteres, linguagem, 
leitura, escrita, etc.);
4�O 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.);
4�O seu filho apresentar problemas de comportamento (ex., 

birras, comportamentos de oposição, agressividade, hipera-
tividade);
4O seu filho ser vítima de bullying;
4�O seu filho fazer xixi na cama frequentemente (enurese 

noturna);
4O seu filho apresentar problemas de aprendizagem ou escola-
res (ex., problemas de atenção e/ou concentração, dislexia, fobia 
escolar, absentismo escolar, etc.).

seus sonhos e desejos, estabeleça novos objetivos (ex., pessoais, 
académicos, profissionais, sociais, etc.), crie planos para atingir 
esses objetivos e faça o que achar necessário para se sentir feliz 
e realizado. Se não souber por onde começar: volte a fazer algu-
mas coisas agradáveis que antes fazia e que deixou de fazer; 
retome ideias que entretanto abandonou; recupere projetos que 
ficaram inacabados ou pendentes… Vá lá à “gaveta” recuperar 
os planos que tinha para si e para o seu futuro. É tempo de ser 
feliz!

“Acompanho os meus amigos no Facebook e todos eles têm 
vidas fantásticas. Quando comparo comigo, a minha vida não 
tem qualquer interesse, parece uma desilusão… 

Sinto-me muito frustrada e descontente.”
Cara leitora, nem sempre as coisas são como parecem aos nos-
sos olhos… Geralmente, as pessoas partilham nas redes sociais 
as coisas “boas” das suas vidas, mas não partilham as “más”… 
Aquilo que vê é apenas aquilo que as pessoas querem mostrar 
e, muitas vezes, não é 100% verdadeiro ou autêntico. Muitas 
pessoas usam as redes sociais para passar uma ideia de si e das 
suas vidas que anda longe da verdade. Pense nisto: as pessoas 
verdadeiramente felizes, geralmente, não sentem necessidade de 
exibir a sua felicidade!… Procure focar-se mais em si e nas coi-
sas que lhe dão satisfação na sua vida. Compare-se mais consigo 
própria ao longo do tempo e menos com os outros – pense nas 
vitórias e conquistas que tem conseguido ao longo da sua vida! 
Pense nas qualidades, virtudes e competências que tem desen-
volvido como pessoa e ser humano!… Faça as pazes consigo 
própria, goste de si e sinta-se bem com a sua vida.

facebOOk
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