
Unidade Curricular/Curricular Unit ECTS 

Psicopatologia do Adulto / Adult Psychopathology 6 

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

unit and competencies to be developed 

PT 

Considerando as revisões recentes na investigação, produção científica e literatura de 

reflexão sobre a abordagem da Psicologia face à Psicopatologia, pretende-se que a Unidade 

Curricular proporcione aos(às) estudantes a capacidade de aplicação dos métodos e técnicas 

da Psicopatologia no contexto, integrando o diagnóstico numa perspetiva holística do Ser 

Humano; 

Procura-se proporcionar uma abordagem a partir das Ciências Psicológicas à Psicopatologia 

da pessoa adulta e de idade avançada; 

Refletir em torno dos desafios contemporâneos da intervenção em Psicologia Clínica e as suas 

potencialidades na promoção do bem-estar individual;  

Analisar as aplicabilidades da Psicopatologia no diagnóstico, acompanhamento e avaliação 

em domínios concretos e contextualizados; 

EN 

Considering the recent revisions in research, scientific production and reflection literature on 

the approach of Psychology to Psychopathology, it is intended that the Curricular Unit 

provides students with the ability to apply the methods and techniques of Psychopathology 

in context, integrating the diagnosis within a holistic perspective of the Human Being; 

It is intended to provide an approach from the Psychological Sciences to the Psychopathology 

of the adult and advanced age; 

Reflect on the contemporary challenges of intervention in Clinical Psychology and its potential 

in promoting individual well-being; 

Analyze the applications of psychopathology in the diagnosis, monitoring and evaluation in 

concrete and contextualized domains; 

Conteúdos programáticos / Syllabus 

PT 

Princípios e Valores da avaliação diagnóstica em Psicopatologia 

Psicopatologia no adulto: Avanços e atualizações 

Psicopatologia na idade avançada: Inovação e intervenção  

Psicopatologia, controvérsias e análises contemporâneas: 

a) Esquizofrenia

b) Perturbações da Personalidade

c) Perturbações Obsessivo-compulsivas

d) Perturbações Alimentares

e) Perturbações de Ansiedade

Psicopatologia, desinstitucionalização e Psicologia Clínica 

Psicopatologia e o local de trabalho 

Psicopatologias e populações em situação de migração 

Psicopatologia e sobreviventes de violência e abuso 

Co-Morbilidade: Intervenção em saúde física e saúde mental 

Stress e Resiliência: Interligações 

Desordens associadas ao consumo de substâncias 



Fatores socioculturais, psicopatologia e determinantes em saúde mental 

EN 

Principles and Values of Diagnostic Assessment in Psychopathology 

Adult Psychopathology: Advances and Updates 

Psychopathology in Older Age: Innovation and Intervention 

Psychopathology, controversies and contemporary analyzes: 

a) Schizophrenia

b) Personality Disorders

c) Obsessive-compulsive disorders

d) Eating disorders

e) Anxiety disorders

Psychopathology, deinstitutionalization and Clinical Psychology 

Psychopathology and the workplace 

Psychopathologies and migrant populations 

Psychopathology and survivors of violence and abuse 

Co-Morbidity: Intervention in Physical and Mental Health 

Stress and Resilience: Interconnections 

Substance Use Disorders 

Sociocultural factors, psychopathology and determinants in mental health 


