
Psicólogo, Psicanalista ou Psiquiatra? 

Entenda algumas diferenças e veja o que cada um pode fazer por você 

 

Psicólogo-  

O profissional desta área tem formação específica na área de psicologia e está habilitado para lidar com problemas de ordem 

psicológica e comportamental. O psicólogo pode atuar em uma clínica particular, empresa, escola ou em um hospital e tem 

capacitação para diagnosticar um teste vocacional, o perfil certo para uma vaga ou um quadro de ansiedade. “Ele está habilitado para 

trabalhar com sessões de psicoterapia, orientação psicológica e psicodiagnóstico (testes), entre outras atividades”, explica a psicóloga 

e psicanalista Claudia Finamore, de São Paulo. 

E como saber se a situação pede um profissional com este perfil? A psicóloga Sandra Mari Coelho, de Brasília, explica que a 

ajuda deste profissional pode ser mais indicada em casos de crises de ciclo de vida, como perda de emprego, problemas de ordem 

profissional, dificuldades de relacionamento, luto, ansiedade ou depressão. Crises de estresse ou relacionadas à violência – sequestro, 

acidentes de carro, estupro etc – também cabem na lista de problemas nos quais o psicólogo pode ajudar. Mas se você ainda não se 

sente à vontade para identificar se o seu caso é para este profissional, uma dica: o termômetro fica por conta dos sinais dados no dia a 

dia. 

Dificuldades em ultrapassar determinados obstáculos da vida, situações do cotidiano que geram angústia constante, 

problemas de comportamento e relacionamento consigo e com os outros são sinais sugestivos de que é hora de procurar ajuda 

psicológica. O tempo de tratamento será determinado de acordo com as necessidades expostas ao longo das sessões. 

“Se o paciente tem uma questão pontual no trabalho ou relacionamento poderá ser um tratamento mais breve. Se for um caso de 

depressão ou ansiedade, será mais longo. A questão do tempo é individual”, ressalta Claudia. 

Psicanalista- 

 “Ser ou não ser, eis a questão”. A famosa frase de William Shakespeare explica de forma bem metafórica a quem este 

profissional pode ajudar. Tendo como base de estudo as teorias do austríaco Sigmund Freud, o psicanalista trabalha para melhorar a 

relação do ser com o mundo e com os seus questionamentos sem fim. Por aqui, é muito comum o trabalho com pessoas que sentem 

dificuldade e, às vezes, chegam a sofrer na hora de lidar com os universos interior e exterior. De forma geral, a psicanálise tem como 

objetivo auxiliar no autoconhecimento e a habilidade em lidar com problemas do próprio eu. Nível de estresse muito grande, pressão 

profissional, diferença de comportamento e ideais com as pessoas com quem se vive são fatores que levam a questionamentos e 

problemas de comportamento e, consequentemente, fazem com que a pessoa sinta a necessidade de buscar respostas para estes tantos 

pontos de interrogação. 

De acordo com o psiquiatra diretor do serviço de psicoterapia do Hospital das Clínicas e diretor da Sociedade Brasileira de 

Psicanálise de São Paulo, Oswaldo Ferreira Leite Netto, a psicanálise permite ao indivíduo desenvolver sua sabedoria e a flexibilidade 

com o próximo. “É um instrumento que ensina a gente a suportar as responsabilidades e encarar as frustrações da vida”, explica o 

especialista. A duração do tratamento por meio da psicanálise não pode ser especificada de forma exata e pontual. “Tudo vai depender 

de como a pessoa está disponível para enfrentar suas dificuldades e medos. A evolução depende somente dela”, salienta Netto. 

Psiquiatra-  

Formado em medicina e com especialização na área de psiquiatria, este profissional está capacitado para diagnosticar 

problemas de ordem mental e somente com ele o tratamento pode ser feito à base de medicamentos. Dependência química, transtorno 

obsessivo compulsivo (TOC), bipolaridade, depressão e ansiedade são os principais transtornos mentais que levam as pessoas a buscar 

tratamento psiquiátrico. 

“É uma parte da medicina que trabalha diretamente com os aspectos fisiológicos das manifestações psíquicas indesejáveis, 

tendo uma metodologia de tratamento essencialmente medicamentosa”, explica a coordenadora do Setor de Gerenciamento de 

Estresse e Qualidade de Vida da Universidade Federal de São Paulo, Denise Diniz. De acordo com psicóloga Sandra Mari Coelho, o 

psiquiatra pode atuar efetivamente em todos os diagnósticos de transtornos mentais – sejam eles leves, moderados ou graves. O 

encaminhamento para este profissional pode ser dado por um psicólogo ou psicanalista, que detecta durante as sessões de terapia a 

necessidade do uso de medicamentos para aliviar os sintomas – como insônia, alteração de humor, falta de apetite – de um 

determinado transtorno. Um dos focos do tratamento com um psiquiatra é melhorar os aspectos funcionais da vida diante de uma 

determinada doença mental e, depois, tratar de forma gradativa e progressiva o problema. 

(Andréia Meneguete). 


