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O presente número de Psicologia: Saúde & Doenças é dedicado ao tema 

“Tendências em Psicologia da Saúde: Contextos e Interdisciplinaridades”, mote proposto 

pelo  10º  Congresso  Nacional  de  Psicologia  da  Saúde,  organizado  pela  Sociedade 

Portuguesa de Psicologia da Saúde (SPPS) em colaboração com Universidade Fernando 

Pessoa, e que decorreu entre 6 a 8 de Fevereiro de 2014. Resulta do convite que foi feito 

pela coordenação editorial da revista para um número temático. 

Nesta edição do congresso explorou-se o “estado da arte” da investigação, das 

práticas e também das perspectivas teóricas relativas à Psicologia da Saúde e a domínios de 

fronteira  com  esta,  contemplando  abordagens  focadas  na  promoção  e  manutenção  da 

saúde, na prevenção e tratamento das doenças, na identificação dos correlatos etiológicos e 

diagnósticos com a saúde, doença e disfunções associadas, e na análise do sistema de 

cuidados de saúde e da definição de política da saúde com objectivo da melhoria destes. 

Embora o congresso seja nacional contamos com uma participação importante de 

colegas de outros países, principalmente do Brasil, o que muito nos apraz. Assim alguns 

dos textos que são apresentados são de colegas nossos do Brasil. 

Os textos que integram este número da revista espelham o espírito desta reunião 

científica: estimular o contato próximo entre investigadores e profissionais da Saúde, que 

desenvolvem a sua atividade em diferentes domínios, realidades e culturas. Assim, espera- 

se que académicos e profissionais vejam neste número um incentivo para colaborarem de 

forma ativa entre si e para partilharem esse trabalho interdisciplinar através da Psicologia: 

Saúde & Doenças. 

Os textos apresentados são, principalmente, os que foram propostos para o prémio 

(investigador de mérito e jovem investigador de mérito): eles foram avaliados de forma 

cega por dois revisores da comissão científica e foram de novo avaliados para serem 

integrados neste número. 
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