
A terapia de casal 

As relações amorosas provocam muitas vezes insatisfação aos seus membros, quer 
pelo arrefecimento de sentimentos quer pelo desgaste contínuo provocado pelas 
exigências familiares e profissionais.  

  

O sentimento de não se ser tão próximo ou tão compreendido e gostado como antes 
pode levar a um afastamento e aumento dos conflitos entre o casal, parecendo antes 
que os seus membros amadureceram em sentidos opostos, não reconhecendo o 
parceiro por quem se apaixonaram. É possível que aumentem os desacordos e se 
alterem necessidades ou ambições, o que progressivamente vai justificando maior 
afastamento e eventualmente a ruptura.  

  

Contudo, há muitas vezes o desejo e a esperança de resgatar os sentimentos iniciais, a 
cumplicidade e o romance que se foi perdendo com o tempo. As tensões e vivências 
negativas que entretanto se acumularam podem dificultar este trabalho, pelo que é 
necessário recorrer à Terapia de Casal, como forma de restabelecer os laços e prevenir 
novas crises. 

 

É frequente encontrarmos sintomas e problemas de saúde física associados ao mau 
funcionamento da relação, com impacto noutras esferas da vida, nomeadamente a 
nível profissional e na relação com os filhos. Entre eles a depressão, ansiedade, 
descontrolo emocional, insónias, desorganização e diminuição na produtividade 
laboral são os mais frequentes. 

 

 A Terapia de Casal é um serviço de apoio e aconselhamento destinado aos casais que, 
tendo ou não dificuldades específicas, pretendem trabalhar na melhoria da relação ou 
na exploração quanto à viabilidade da mesma.  

 

A Terapia de casal permite ao casal compreender as razões do seu desacordo. As 
sessões proporcionam um ambiente de dialogo aberto em que cada individuo pode 
expressar os seus sentimentos e necessidades, escutar e ponderar de forma diferente 
sobre as razões do outro. 

 

O terapeuta auxilia na identificação de factores conscientes e inconscientes que 
provocam o mal-estar e na avaliação dos recursos disponíveis para resolver a 
discórdia. Procura-se colaborar com vista a encontrar soluções satisfatórias para 
ambos. 

 

Durante as sessões o psicoterapeuta vai atendendo não só ao motivo da procura de 
ajuda mas também às necessidades cambiantes de cada um dos parceiros para que 
restabeleçam vínculos maduros, duradouros e satisfatórios para ambos. Através do 
trabalho terapêutico os casais vão conseguindo aceitar mutuamente as diferenças e 
implementar as mudanças necessárias ao seu bem-estar. 

 

 



A terapia de casal pode ajudar sempre que: 

  

 Existam dificuldades de comunicação entre o casal e ou discussões frequentes 
 Quando um dos parceiros foi infiel e o casal tem dificuldade em lidar com a 

situação 
 Sentimentos de desconfiança ou situações de infidelidade 
 Quando ambos sentem que estão próximos da ruptura   
 Quando existem conflitos motivados por ciúmes   
 Quando a rotina fez desaparecer a desejo   
 Insatisfação ou dificuldades no relacionamento sexual  
 Quando existem conflitos persistentes de qualquer tipo   
 Insatisfação com a qualidade da relação amorosa  
 Afastamento de um ou ambos os parceiros 
 Situações críticas (morte, doença grave, desemprego, infertilidade) 
 Dificuldades e incongruências na educação dos filhos 
 Dificuldades no relacionamento com as famílias de origem 

 O bem-estar dos seus filhos é afectado pela qualidade do seu casamento. Quando o 
pai e a mãe têm uma relação amorosa feliz, os filhos crescem também mais felizes. 


