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PROGRAMA DE ENSINO 
I. IDENTIFICAÇÃO 
Curso: Psicologia Disciplina:  PSI 5911 – Psicologia da Saúde 
Horas/aula semanais: 4  Pré-requisitos: --- 

 
II. EMENTA 
Psicologia da Saúde: antecedentes históricos, conceito. Saúde e doença: análise conceitual e 
representações sociais. Políticas públicas de saúde. Estudo da relação entre comportamento e 
saúde. Instituições de saúde e comunidade. A atuação do psicólogo nas equipes de saúde: 
interdisciplinaridade. Principais tópicos e relações estudadas na pesquisa em saúde. A ética na 
pesquisa e intervenção. Questões contemporâneas.  
 
III. OBJETIVOS  
Ao final da disciplina, o aluno deverá ser capaz de: 

 Situar criticamente as questões conceituais de saúde e doença e as implicações destes 
conceitos na atuação do psicólogo no SUS. 

 Problematizar as relações entre comporta mento e saúde: estresse e enfrentamento e 
adesão ao tratamento. 

 Identifica r as necessidades de saúde que se destacam como principais temas de 
intervenção do psicólogo no setor saúde. 

 Conhecer e aplicar a av aliação e intervenção psicológica no campo da saúde de acordo 
com as demandas da comunidade. 

 Construir e aplicar progr amas de avaliação e intervenção psicológica nas diferentes 
instituições de saúde. 

 Analisar criticamen te os aspectos éticos ligados à prática do psicólogo, nas instituições de 
saúde e na comunidade. 
 

IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   

 Desenvolvimento histórico dos testes psicológicos. 
 Construtos, tipos e formas. 
 Conceituação dos testes psicológicos e suas aplicações (psicodiagnóstico, seleção, 

monitoramento, etc). 
 Utilização de testes no processo de avaliação psicológica. 
 O uso da avaliação psicológica em contextos variados. 
 Critérios para escolha de testes psicológicos – SATEPSI. 
 Bateria Fatorial de Personalidade: Aplicação, definições gerais, definições das facetas e 

interpretação. 
 Outros instrumentos para avaliação psicológica.  
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