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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Enfermagem 

 

Unidade Curricular: 9500625 - Psicologia da Saúde 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 311 ECTS: 2,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Cristina Campos de Sousa Faria 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

56 21 6                    4       25 

 
Pré-requisitos (se aplicável): não se aplica 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

1.Conheça a área científica da Psicologia da Saúde, nos seus domínios, teorias, estudos, técnicas e contextos de 
intervenção.2.Compreenda a perspectiva psicológica dos conceitos de saúde e de doença e especificidade da sua abordagem. 
3.Possua conhecimentos de cariz teórico, metodológico e prático no domínio das relações que se estabelecem entre a saúde e 
a(s) doença(s), promoção da saúde, prevenção de comportamentos de risco, relações interpessoais, mudança de 
comportamentos e respectiva intervenção psicológica. 4. Conheça a especificidade dos contextos de investigação e intervenção 
psicológica em saúde e doença, bem-estar e qualidade de vida. 5.Conheça instrumentos de avaliação psicológica na área da 
saúde e da doença que possam ser uteis na prática de enfermagem. 6.Seja capaz de construir uma planificação interventiva 
responsável ao nível da mudança de comportamentos, prevenção de comportamentos de risco e da promoção da saúde do 
indivíduo (saudável e/ou doente) e da comunidade. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Orientações epistemológicas e práticas da Psicologia da Saúde (Finalidades, objectivos, teorias e conteúdos da 
Psicologia da Saúde; A Saúde e a Doença; Crenças de Saúde; Áreas de intervenção e investigação em Psicologia da Saúde)  

2. Princípios gerais de avaliação e intervenção psicológica .(A integração da avaliação psicológica num contexto de 
avaliação multidisciplinar; Instrumentos de avaliação psicológica.; Avaliação psicológica e planificação de intervenção 
psicológica). 

3. Promoção da Saúde e de Estilos de Vida de Bem-Estar (Modelos para a manutenção e modificação de 
comportamentos; A Qualidade de Vida e o Desenvolvimento do Bem-Estar ao longo do ciclo de vida) 

4. Saúde, Risco e Sociedade.(Inteligência Emocional e acontecimentos de vida; Doenças crónicas; Adesão ao rastreio e 
ao tratamento; Identificação de Comportamentos de Risco; Gestão de Stresse; Prevenção de Comportamentos de Risco, 
práticas culturais e Cidadania) 

5. Intervenção Psicológica em grupos e na comunidade. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1. Orientações epistemológicas e práticas da Psicologia da Saúde  (Objetivos 1 e 2 ) 

2. Princípios gerais de avaliação e intervenção psicológica (Objetivos 3,4 e 5 ). 

3. Promoção da Saúde e de Estilos de Vida de Bem-Estar  (Objetivos 4 e 6) 

4. Saúde, Risco e Sociedade (Objetivo 6) 

5. Intervenção Psicológica em grupos e na comunidade em Contextos de Saúde (Objetivo 6) 
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6. Contributos da Psicologia da Saúde para os profissionais de enfermagem (Objetivo 6) 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As metodologias de ensino aplicadas nesta U.C de Psicologia da Saúde, comportando, embora, alguns momentos de exposição 
a cargo da docente, apontam para o envolvimento activo dos/das formandos/as através da realização de exercícios de 
dinâmicas de grupo, da resolução conjunta de problemas, da dinamização de debates e momentos de reflexão, em pequeno e 
grande grupo, com base na análise dos processos e produtos dos exercícios propostos, dos exemplos de projectos de 
intervenção comunitária, no visionamento de vídeos e outros documentos.  

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

 -  Momentos de exposição a cargo da docente (Objetivos. 1, 2, 3,4, 5) 

-  Exercícios de dinâmicas de grupo (Objetivos. 5) 

-  Exercícios de Trabalho de grupo ((Objetivos 3,4,5) 

-  Resolução conjunta de problemas (Objetivos 3,4,5) 

-  Dinamização de debates e momentos de reflexão, em pequeno e grande grupo, com base na análise de diversos documentos 
e dos processos e produtos decorrentes das situações propostas (Objetivos de 3,4,5 e 6) 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação comporta duas modalidades: 

 -Trabalho individual (Teste)( 50%); 

- Trabalho de grupo  ( 50%) 

Exame escrito (100%). 
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