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Descrição  
  

A avaliação psicológica é uma dimensão central da prática psicológica e assume nos contextos clínicos e da saúde 
uma importância particular, sendo fundamental na compreensão das dinâmicas psicológicas subjacentes aos casos 
e central na monitorização do progresso das intervenções. Este livro reúne uma diversidade de provas e testes de 
avaliação psicológica centrais na avaliação de crianças, famílias, adultos e idosos, em contextos clínicos e da saúde, 
validados para a população portuguesa. Assim, tem como objectivo tornar mais acessível aos investigadores e aos 
psicólogos informação prática relativa a instrumentos de avaliação psicológica devidamente validados para a 
população portuguesa e serve os interesses de profissionais, de investigadores e de estudantes de Psicologia. 
Espera-se, com esta obra, continuar a contribuir para um uso mais sistemático e empiricamente sustentado dos 
instrumentos na avaliação psicológica, afirmando a prática científica da Psicologia.  

 

Conteúdos Abordados 

Parte I – Crianças, adolescentes e famílias | Parte II – Adultos | Parte III – Idosos 

 

Bateria ASEBA para os Períodos Escolar e Pré-Escolar | Escala de Afecto Positivo e Negativo para Crianças-Pais 
(PANAS-C-P) | Escala de Memórias Precoces de Calor e Segurança para Adolescentes (EMPCS-A) | Escala de 
Desilusão Relacional (RDS) | Escala de Desgaste do Cuidador Familiar (EDCF) | Questionário de Resultados 
Terapêuticos (OQ) | Inventário de Sintomas Psicopatológicos 18 (BSI-18) | Questionário Pessoal (PQ) | Inventário de 
Traços Depressivos (ITD) | Questionário de Esquemas de Young (YSQ S3) | Escala de Vergonha da Imagem Corporal 
(BISS) | Escala de Avaliação das Perturbações Alimentares de Oxford (EDE, EDE-Q e CIA) | Questionário de 
Experiências de Combate (QEC) | Escala de Depressão Geriátrica (GDS) | Inventário de Avaliação Funcional de 
Adultos e Idosos (IAFAI). 

  

Normas  
  

 

  

Correcção  
  

 

  

Material  
  

 Livro. 
  

 

http://www.edipsico.pt/

