
Unidade Curricular/Curricular Unit ECTS 

Psicopatologia da Criança e do Adolescente/Child and Adolescent 

Psychopathology 

6 

Objetivos de Aprendizagem e competências a desenvolver / Objectives of the curricular 

unit and competencies to be developed 

PT 

Sensibilização dos estudantes para as grandes questões do desenvolvimento bio-psico-social 

dos bebés, das crianças, dos jovens e respetivos pais, tanto nas evoluções normais e suas 

variações como nas patológicas.  

Pontes entre a normalidade e a psicopatologia.  

Descrição das matrizes psicológicas individuais, familiares e sociais, em psicopatologia.  

Compreender a história familiar para compreender a criança e o adolescente.  

Competências a adquirir:  

Capacidades de avaliação e de diagnóstico na criança e no jovem. 

Capacidades de intervenção e de orientação, em ligação com a família. 

EN 

Make students aware of the main issues of psychological development of infants and children, 

in both normal, and its variations, as in pathological development. 

Bridges between normality and psychopathology. 

Description of biological, psychological, familial and social matrices in psychopathology. 

Understand family history to understand the child and adolescent. 

Skills to be acquired: 

Capacity of assessment and diagnosis, of infants and children. 

Capacity for intervention and guidance for the child and its family. 

Conteúdos programáticos / Syllabus 

PT 

- Introdução

- Dificuldades e perturbações precoces na relação mãe-bébé, pai-bebé e mãe-pai-bebé

- Depressão na criança e no adolescente.

- Diferentes psicopatologias na infância e na adolescência (eg. perturbações do espectro do

autismo; perturbações do comportamento alimentar).

- A criança irrequieta e a criança “parada” 9. A criança com dificuldades na escola

- O adolescente em sofrimento

- Aditividade e delinquência na adolescência

- Suicídio e adolescência

- Psicopatologia, prevenção e intervenções terapêuticas

- Questões éticas

EN

- Introduction

- Difficulties and disturbances in early mother-baby, mother-father baby interactions

- Depression in children and adolescent

- Different disorders in childhood and adolescence (eg. Autism spectrum disorders; eating

behaviour disorders).

-The restless child and the hypoactive child

- The child with learning disturbances

- Emotional suffering in adolescence



- Addiction and delinquency in adolescence

- Suicide and adolescence

- Prevention in psychopathology; therapeutic interventions

- Ethical issues.


