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Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres):
- Identificar, entender e problematizar as especificidades da avaliação psicológica em contextos de saúde
- Desenvolver competências de seleção, aplicação, cotação e interpretação de instrumentos mais
representativos na avaliação do paciente, familiares e profissionais de saúde.
- Integrar e sintetizar de forma clara e sucinta os resultados obtidos durante a avaliação psicológica e
respetivas conclusões, em termos verbais (entrevista de devolução a paciente, familiares e outros
profissionais) e em termos escritos (relatório de avaliação psicológica).
Objectives of the curricular unit and competences to be developed
- To identify, understand and discuss the specifics of psychological assessment in health settings
- Development of skills related to selection, application, quotation and interpretation of the most
representative instruments for the assessment of the patient, family and health professionals.
- To integrate and synthesize clearly and succinctly the results obtained during the psychological
assessment and its conclusions, verbally (feedback interview to the patient, family members and other
professionals) and in written format (psychological assessment report).

Conteúdos programáticos (1000 caracteres):
TEÓRICAS
- Introdução
- O Psicólogo Clínico da Saúde: papéis, funções, modelos teóricos e problemas com que lida
- Avaliação psicológica em contextos de Saúde
- A avaliação psicológica em Saúde – grandes domínios
- A avaliação de problemas clínicos e os protocolos de avaliação
- A avaliação em contextos e populações especiais
PRÁTICAS-LABORATORIAIS
- A avaliação psicológica em contextos de Saúde - áreas e instrumentos de avaliação
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- Instrumentos na tradição da Psicologia Clínica
- Instrumentos mais específicos em saúde
- A comunicação dos resultados da avaliação psicológica
Syllabus
THEORETHICAL
- Introduction
- Psychological assessment in Health settings
- The psychological assessment in Health settings – domains
- The assessment of clinical problems and assessment protocols
- The assessment in special settings and populations
PRACTICAL-LABORATORY
- The psychological assessment in Health settings - areas and assessment tools
- Instruments in Clinical Psychology tradition:
- Specific instruments in health:
- The communication of results of psychological assessment

Referências bibliográficas (bibliography)
(máximo três títulos):
1 - Andrasik, F., Goodie, J. L., & Peterson, A. L. (Eds) (2015). Biopsychosocial assessment in clinical health
psychology. Guilford Press
2 - Belar, C. D., & Deardorff, W. W. (2009). Clinical Health Psychology in Medical Settings: A Practionner´s
Guidebook. Washington DC. APA.
3 - Benyamini, Y., Johnston, M., and Karademas, E. (Eds) (2016). Hogrefe Publishing
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