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HORIZONTAL 1) Conjunto das funções e actividades desenvolvidas por um progenitor/cuidador, com vista ao saudável e pleno desen-
volvimento da criança; 2) Problema de Saúde Psicológica caracterizado por sentimentos de angústia e tristeza profundas, que tem uma 
elevada prevalência na população portuguesa; 3) Também designado por vicio ou dependência. Existem diferentes tipos, o álcool, 
tabaco, internet e compras, poderão ser exemplos; 4) Forma de bullying, que consiste no uso da tecnologia para assediar, provocar, 
humilhar ou ameaçar alguém; 5) Estado de grande cansaço, acompanhado por uma sensação de vazio e pela di�culdade em lidar com 
as emoções, poderá corresponder a um esgotamento físico e emocional. 

VERTICAL 1) Acto de evitar ou adiar a ocorrência de uma determinada condição. Embora o melhor seja P....... a acção do Psicólogo 
também pode ser de intervenção nos problemas ou promoção da Saúde Psicológica; 2) Quando perante um assunto de comum interes-
se entre uma ou mais pessoas, há di�culdade em lidar com a diferença de opinião e/ou posição. A forma mais saudável de resolução é 
o diálogo entre as partes; 3) Emoção gerada pela antecipação de um perigo vago, de difícil previsão e controlo, associada a tensão 
muscular, aperto no peito, batimento cardíaco acelerado, um maior estado de alerta, nervos e incapacidade de relaxar; 4) Resposta 
natural e humana à perda de alguém de quem gostamos; 5) Relaciona-se com a ausência de contacto, de sentimento de pertença ou 
com a sensação de estar isolado, podendo estar inclusive rodeado de pessoas. O isolamento social pode desencadear este tipo de senti-
mento. 


