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Dedico este livro
Aos meus pacientes,
com os quais aprendo todos os dias.
Aos meus alunos,
que permitem manter acesa a chama do
conhecimento e a vontade de aprender.
À minha família,
que me acompanhou em todas as linhas.

Acompanhe a evolução do seu livro
“O MEU PSICÓLOGO”
ATUALIZAÇÕES ONLINE
www.omeupsicologo.com

OBSERVAÇÕES
Neste livro falar-se-á essencialmente de perturbações psicológicas e
manifestações patológicas. Embora a Psicologia estude naturalmente
estas alterações, deve ficar claro para o leitor que nem a Psicologia
em geral nem a Psicologia Clínica em particular se dedica
exclusivamente a estas perturbações havendo felizmente muitos
indivíduos, perfeitamente saudáveis que recorrem regularmente aos
serviços do Psicólogo pelas mais diversas razões.
Da mesma forma, não obstante do enfoque nas perturbações
psicológicas, este livro não trata apenas de patologia, havendo
diversos tópicos que se referem a manifestações perfeitamente
normais, como seja o tema dos sonhos ou do desenho e do brincar nas
crianças, e mesmo quando são abordadas as alterações psicológicas o
leitor deve ter em consideração que geralmente existe um continuo
entre o que se considera saudável e patológico nem sempre sendo a
fronteira fácil de definir.
Em várias situações são citados os critérios de diagnóstico do
Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM),
publicado pela Associação Americana de Psiquiatria. Embora já se
encontre publicada desde Maio de 2013 a 5ª edição deste Manual
(DSM-V), considerando polémica que tem envolvido a última edição,
optou-se geralmente por manter os critérios da edição anterior, mais
consensual.
Por último, nunca será demais relembrar que este livro procura
sensibilizar o leitor e desmistificar alguns aspetos em torno do
trabalho do Psicólogo, mas nunca dispensar a consulta de um
profissional.
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