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A felicidade já foi definida 
por inúmeros pensadores, 
cientistas, poetas e filósofos 
que procuraram o melhor 
significado para este estado 
do comportamento humano. 
Sua explicação é buscada 
insistentemente por se tratar 
de uma revelação compor-
tamental que tem realce na 
essencialidade da vida. A 
busca pela felicidade é uma 
ação constante do ser hu-
mano. A psicóloga Cláudia 
Salvador, que é formada 
pela Universidade de Caxias 
do Sul (UCS) com ênfase em 
Saúde e Processos Clínicos 
e Trabalho e Processos 
Organizacionais, destaca a 

Propondo um atendimento baseado na 
linha da psicanálise, a psicóloga Emanuele 
Foscarini Andreazza atende em Flores da 
Cunha com atenção especial para crianças 
e adolescentes. Formada em 2015 pela Uni-
versidade de Caxias do Sul (UCS), ela atual-
mente está no segundo ano de formação de 
Especialização em Infância e Adolescência 
no Centro de Estudos, Pesquisa e Atendi-
mento da Infância e Adolescência (Ceapia), 
em Porto Alegre. A instituição é referência 
na área de infância e adolescência no Rio 
Grande do Sul, sendo parte da formação os 
atendimentos, supervisões e seminários.

Emanuele conta que além dos atendi-
mentos no Ceapia, o trabalho como conse-
lheira tutelar em Flores da Cunha também 
contribui para sua experiência com a faixa 
etária que se especializa e com as proble-

máticas associadas. Em seu consultório, a 
psicóloga aposta numa abordagem lúdica, 
que envolva o paciente conforme sua faixa 
etária. Segundo Emanuele, o atendimento 
com crianças possui uma técnica diferen-
ciada daquela do adulto. “A criança usa da 
brincadeira, do desenho e dos jogos para 
se expressar, por isso o atendimento com 
este público ocorre por esta via”, diz ela. 

A psicóloga também enfatiza outras pe-
culiaridades do atendimento na infância, 
especialmente o caráter preventivo deste. 
Segundo ela, é útil lembrar aos pais da di-
ferença que podem fazer na vida dos filhos 
os trazendo para psicoterapia, já que nessa 
fase é possível mudar a estrutura da per-
sonalidade, evitar patologias mais sérias e 
com desdobramentos negativos no futuro. 
“É na infância, especialmente dos zero aos 

É possível ser feliz no trabalho?

Psicóloga Cláudia Salvador.

busca pela felicidade no tra-
balho: “Sentir-se feliz neste 
ambiente é fundamental, 
pois reforça um funciona-
mento positivo da pessoa em 
busca de qualidade de vida 
e autorrealização”, define.

O tempo dedicado ao tra-
balho, que representa uma 
parte significativa da vida do 
indivíduo é um componente 
fundamental para a constru-
ção e o desenvolvimento do 
bem estar pessoal e da feli-
cidade. “O trabalho, além de 
ser um elemento importante 
na constituição da identidade 
em nossa sociedade atual, 
possibilita que externemos 
nossas habilidade e poten-
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cialidades”, afirma Cláudia, destacando 
que a atividade profissional é fonte de 
prazer e mediador de saúde mental, 
uma vez que é lugar de realização 
e interações sociais. Outra questão 
também é que a felicidade resulta em 
melhor produtividade no trabalho. As 
pesquisas na área da psicologia e da 
neurociência afirmam que pessoas feli-
zes trabalham, comunicam e interagem 
de forma mais tranquila e paciente, 
potencializando o espírito de equipe. 

A felicidade é que leva ao sucesso, e 
não ao contrário como muitos acredi-
tam. Cláudia, que trabalha com a psi-
cologia positiva, defende que o estado 
de felicidade é associado às práticas 
de virtudes. É preciso conhecer seus 
talentos, suas virtudes e seus valores. 
“No seu trabalho, os seus talentos 
estão sendo explorados ao máximo? 
Há alinhamento entre os seus valores 
e os valores da empresa? Em relação 
a sua situação atual no trabalho, algo 
está impedindo de ser feliz?”, questiona 
a profissional, ressaltando que olhar 
para dentro de si e perceber se você 
está adequado à sua posição e à sua 
organização ou à função que exerce 
atualmente é o passo número um em 
busca da felicidade.

Não ter receio de sair da zona de 
conforto e mudar se for necessário 

são atitudes que podem contribuir para a 
felicidade profissional. “A vida é dinâmica, 
muda a todo instante e você pode revisar 
suas necessidades e prioridades sempre 
que julgar necessário”, cita Cláudia. 

airton nery/divulgação

publieditorial

Atenção para a infância e a adolescência

seis anos, que a personali-
dade se forma, sendo este 
período o mais importan-
te no desenvolvimento de 
qualquer sujeito, assim, se 
pudermos trabalhar com a 
criança neste período os 
benefícios são inúmeros”, 
explica Emanuele.

Com foco na prevenção, a 
psicóloga apresenta uma no-
vidade, o atendimento pais-
-bebê em seu consultório. 

Emanuele explica que bebês com dificuldades 
relacionais e suas necessidades básicas podem 
ser alvo deste atendimento. A psicóloga também 
se propõe a atender crianças, adolescentes e 
adultos. Além disso, oportuniza orientações a 
pais e realiza palestras.

Psicóloga Emanuele Andreazza.
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Devido a tantas obrigações que a 
rotina nos exige e o ritmo de traba-
lhar e querer sempre mais, acaba-
mos sobrecarregados por estresse. 
Queremos fazer tudo, em tempo 
recorde e exigimos perfeição. Este 
nível de exigência e a pressão de 
carregar tantas responsabilidades 
acabam mandando a conta, mais 
cedo ou mais tarde. As pesquisas 
que exploram as consequências do 
estresse prolongado sobre nosso 
organismo apontam que nos colo-
carmos em um estado dominado 
pelo estresse é muito perigoso para 
nossa própria saúde. As doenças 
psicossomáticas são um exemplo 
da importância de mantermos o 
equilíbrio entre o estado mental e 
corporal. 

O cortisol é um hormônio pro-
duzido pela glândula suprarrenal, 
e ele é liberado quando estamos 
estressados. Quando é liberado por 
um longo período, coloca em risco 
a nossa saúde, pois libera glicose no 
sangue com o objetivo de dar mais 
energia ao nosso corpo em situa-
ções de emergência. Quando o es-
tresse é prolongado, causa sintomas 
como mudança de comportamento, 
irritabilidade, hipertensão, dor de 
cabeça, problemas digestivos, dores 
musculares, entre outros. Isso tudo 
desequilibra o sistema imunológico 
e pode, com o tempo, tornarem-se 
patologias como problemas car-
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Promover o crescimento e o 
desenvolvimento são alguns 
dos objetivos do processo te-
rapêutico que busca também a 
capacidade de enfrentar os de-
safios do cotidiano. O psicólogo 
é o profissional capacitado para 
promover o bem-estar e a cons-
trução do autoconhecimento 
do paciente. Alguns benefícios 
são rapidamente identificados, 
como aumento da autoestima, 
motivação, segurança na to-
mada de decisões, superação 
de conflitos, saúde emocional 
e melhora dos relacionamentos 
interpessoais. 

Atuando em Flores da Cunha 
há cinco anos, a psicóloga Sara 
Cavalli é formada pela Univer-
sidade de Caxias do Sul (UCS), 
com especialização em Terapia 
Cognitivo Comportamental – 
WP (2015) e em Terapia Cogni-
tivo Comportamental na Infância 
e Adolescência – InTCC (em 
andamento). Seus atendimen-
tos enfatizam a abordagem 
cognitivo comportamental com 
foco em crianças, adolescen-
tes e adultos. As consultas 
são realizadas em espaços 
personalizados para cada faixa 
etária, garantindo bem-estar, 

Os benefícios da terapia
segurança, sigilo e discrição.

A Terapia Cognitivo Com-
portamental objetiva a iden-
t i f icação, compreensão e 
superação de problemas e 
limitações. Modificar os pa-
drões mentais, emocionais e 
comportamentais é o resulta-
do cientificamente comprova-
do deste método. O processo 
apresenta resultados se hou-
ver a colaboração espontânea 
do paciente. “Com o tempo, o 
paciente da Terapia Cogniti-
vo Comportamental aprende 
estratégias que pode aplicar 
em outras situações da vida, 
tornando-se seu próprio tera-
peuta”, frisa a psicóloga. Entre 
as finalidades está identificar 
e modificar os pensamentos 
distorcidos, as emoções con-
cebidas por esses pensamen-
tos e quais as ações geradas. 
A solução dos problemas e as 
tomadas de decisões vêm a 
partir da aplicação de técnicas 
alternativas.  

Sara alerta que os cuidados 
com a saúde emocional come-
çam cedo, com as crianças e 
adolescentes. É importante 
os pais estarem atentos ao 
comportamento. Muitas ve-

zes, os primeiros sinais 
aparecem na escola, 
baixando o rendimento 
e apresentando dif i-
culdades de relacio-
namento. A aplicação 
da Psicoterapia Cog-
nitivo Comportamental 
visa desenvolver uma 
convivência mais sau-
dável. “A ideia é ajudar 
a família a interagir e 
participar dos processos 
de aprendizagem e ter 
melhor relacionamento 
familiar”, destaca a pro-
fissional. O encaminha-
mento para o acompa-
nhamento psicológico 
geralmente é feito por 
professores, mas os 
pais também devem 
estar atentos. Alguns 
pacientes são encami-
nhados por serem muito 
quietos, tímidos, ansio-
sos, tristes ou agitados. 
Muitas vezes podem 
desenvolver patologias 
como doenças crôni-
cas, obesidade, falta de 
sono, gerando as difi-
culdades de aprendiza-
gem e relacionamentos. 

“O atendimento para 
este público é feito de 
forma lúdica para criar 
uma relação de afeto 
entre o paciente e o te-
rapeuta. Além disso, o 
trabalho muitas vezes 
se estende aos familia-
res e a escola”, afirma 
Sara. Algumas razões 
para buscar o auxílio 
da terapia são sinto-
mas como depressão, 
angúst ia,  estresse, 
conflitos de relaciona-
mento, em situações 
de perdas, separações 
e luto, medos, fobias, 
compulsões e transtor-
nos alimentares, entre 
outros. Psicóloga Sara Cavalli.
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O estresse e as doenças psicossomáticas 

Estresse é um dos fatores que mais aumenta a chance de 
desenvolvolvimento de uma doença cardiovascular.

diovasculares, infecções cutâneas 
e doenças digestivas. 

Doenças físicas acabam surgindo 
devido ao estresse, são as chama-
das psicossomáticas. A ausência 
de provas físicas ou biológicas 
que expliquem a sintomatologia 
referida pelo paciente torna difícil 
encontrar um tratamento eficaz 
para o problema. É importante a 
consulta ao especialista em saúde 
mental para o diagnóstico correto. 
Os sintomas são generalizados e por 
vezes são consideradas sensações 

normais, como sentir muita fome, 
ou um resfriado repentino e princi-
palmente dor. 

Conforme estudos, o estresse é 
um dos fatores que mais aumenta 
a chance de desenvolvimento 
de doença cardiovascular, pois 
aumenta a frequência cardíaca e 
a pressão arterial. Desencadear 
estresse também pode acarretar um 
processo de superativação no corpo, 
destruindo as defesas e tornando a 
pessoa cada vez mais propensa a 
contrair doenças. 
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