
RELATÓRIO 

BVS-PSI NA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO 

 

Esse relatório apresenta um panorama parcial quanto ao uso da BVS-Psi como fonte de informação para gerar 
conhecimento, bem como as citações feitas à BVS-Psi.  Para atingir esse propósito foram realizadas buscas 
através do Google Acadêmico no período de março a outubro de 2013.  

Foram localizados e mapeados um total de 336 documentos (Anexo). Vale ressaltar que os números 
relacionados abaixo certamente são maiores, já que as buscas se limitaram as páginas da internet indexadas e 
que permitem a captura pelo buscador Google. Mesmo com essa limitação, o levantamento é relevante para 
verificarmos resultados palpáveis da utilização da ferramenta. 

A seguir apresentaremos os números absolutos relacionados ao levantamento. 

 

Ano \ Tipo 
publicação 

Artigo de 
periódico Dissertação Tese Monografia 

/ TCC 
Trabalho 

em evento Outros 

2006 3 2 - - - - 

2007 3 1 - - 1 - 

2008 7 1 - - - - 

2009 10 1 - - - - 

2010 26 8 1 1 - - 

2011 32 4 2 2 1 - 

2012 24 11 - 3 2 - 

2013 60 3 1 0 2 2 

TOTAIS 165 31 4 6 6 2 
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Os números relativos as monografias, dissertações e teses representam um número mais significativo, mas 
grande parte desses documentos estão alocados em catálogos locais de bibliotecas; portanto, com acesso 
restrito ou sem acesso para buscadores e robôs. 

Naturalmente o Brasil se destaca entre os países que mais usam a BVS-Psi como fonte de informação, mas 
também podemos perceber o uso por países da América Latina. 

 

 

No que se refere a citações a BVS-Psi, reforça o caráter acadêmico da fonte de informação, além de prestigio 
junto aos editores com citações em editoriais de revistas científicas. 
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Ano / 
Publicação Artigo Resenha Editorial Tese e 

Dissertação TCC Livro Manual Outros 

2005 - - 1 - - - - - 
2006 1 - - - - - - - 
2007 2 - - - - - - - 
2008 3 - 4 - - - - - 
2009 5 - 1 - 1 - - - 
2010 5 1 4 - - - 1 1 
2011 7 - 3 1 - 1 - - 
2012 8 1 - 1 - - - - 
2013 60 - - 4 - - - 4 

Totais do 
período 91 2 13 6 1 1 1 5 

 

Com relação aos países, além do Brasil, a BVS-Psi também se faz presente em citações na América Latina. 
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Ano / 
país Brasil Argentina Chile Colômbia Cuba Portugal Paraguai Peru México Inglaterra 

2005 1 - - - - - - - - - 
2006 1 - - - - - - - - - 
2007 2 - - - - - - - - - 
2008 7 - - - - - - - - - 
2009 6 - - - - - - - - 1 
2010 9 - - 2 - - - - - - 
2011 11 - - - - - 1 - - - 
2012 8 - 1 1 - - - 1 - - 
2013 51 2 - 1 1 1 - - 2 1 

Totais do 
período 96 2 1 4 1 1 1 1 2 2 

 

Elaborado por: Carla Nascimento 

Colaboração: Angelina Souza e  

Sandra Teixeira Alves 

06/11/2013 

 

  



ANEXO 

Tabela de origem dos dados 

Ano de 
Publicação 

TIPO DE PRODUÇÃO TÍTULO PAÍS 

2013 Artigo de periódico Sexual violence against boys: epidemiological data, 
characteristics, and consequences 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Análise da produção científica sobre a afetividade na 
educação 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Fatores associados à participação de idosos em atividades 
educativas grupais 

Brasil 

2013 Artigo de periódico A produção de sucesso e fracasso escolar por meio das fichas 
de avaliação 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Desenhos: entre as mãos e o mouse Brasil 

2013 Artigo de periódico A escola promotora da saúde e o desenvolvimento de 
habilidades sociais 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Assédio moral no serviço público estadual de Santa Catarina e 
incapacidade para o trabalho 

Brasil 

2013 Artigo de periódico A escola como caminho socioeducativo para adolescentes 
privados de liberdade 

Brasil 

2013 Artigo de periódico  A inserção cultural como ocasião para se produzir novos 
elementos culturais 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Problemas apresentados pelos instrumentos com parecer 
desfavorável no SATEPSI 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Doença incapacitante e suas implicações no contexto familiar Brasil 

2013 Artigo de periódico Perícia em saúde do trabalhador: contribuições da perícia 
psicológica judicial 

Brasil 

2013 Artigo de periódico A ótica dos alunos da 5ª série sobre o contexto escolar Brasil 

2013 Artigo de periódico A construção da crítica em resenhas produzidas por alunos Brasil 

2013 Artigo de periódico Escala tetrangular do amor: testando sua estrutura e 
invariância fatorial 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Prevalência de transtornos mentais e comportamentais e 
percepção de suporte familiar em policiais civis 

Brasil 

2013 Artigo de periódico A construção da crítica em resenhas produzidas por alunos Brasil 

2013 Artigo de periódico Influencia del enfoque teórico en el estilo personal del 
terapeuta 

Argentina 

2013 Artigo de periódico Ética na pesquisa em Psicologia: princípios, aplicações e 
contradições normativas 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Avaliação por portfólio no ensino profissionalizante: uma 
experiência sugnificativa 

Brasil 



2013 Artigo de periódico Psicoterapia  psicodramática  grupal em clínica  privada: 
terapeutas  e seus desafios 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Hacia una conceptualización de los estilos de enseñanza Colombia 

2013 Artigo de periódico Identificação do problema com o consumo álcoolico em 
pessoas vulneráveis e não vulneráveis e sua relação com 
autoestima 

Portugal 

2013 Artigo de periódico Evaluación de estrategias de aprendizaje en estudiantes 
universitarios con riesgo de baja académica 

Mérxico 

2013 Artigo de periódico Psicología Comunitaria y Políticas Sociales: Institucionalidad y 
dinámicas de actores 

Inglaterra 

2013 Artigo de periódico Percepción de calidad de vida profesional en trabajadores de 
la salud 

México 

2013 Artigo de periódico Nível socioeconômico e funções executivas em 
crianças/adolescentes: revisão sistemática 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Política editorial Brasil 

2013 Artigo de periódico Ato infracional e medida socioeducativa: representações de 
adolescentes em LA 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Histórico das Instituições de Psicologia no Brasil de A a Z Brasil 

2013 Artigo de periódico Parenting within the life cycle Brasil 

2013 Artigo de periódico Avaliação neuropsicológica e deficiências físicas: revisão de 
instrumentos viáveis no Brasil 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Ato infracional e medida socioeducativa: representações de 
adolescentes em LA 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Comportamentos de risco: uma revisão bibliográfica sobre as 
causas de acidentes de trânsito nos últimos 10 anos 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Uma proposta para análise da produção científica sobre 
avaliação psicológica em obesidade infantil 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Resiliência Familiar e Desenvolvimento Humano: Análise da 
Produção Científica 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Produção científica em orientação vocacional: análise de 
publicações nacionais 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Sexualidade em mulheres com lesão na medula espinhal Brasil 

2013 Artigo de periódico Aspectos gerais da síndrome de down: uma visão biológica Brasil 

2013 Artigo de periódico Cognitive assessment using the CAT-A: validity evidence Brasil 

2013 Artigo de periódico A terceira idade como foco das propagandas midiáticas de 
consumo 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Recovering critical readings on evaluation in post-graduation: 
going on with discussion and debate 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Liderança feminina: O estado da arte nas publicações Brasil 



brasileiras  

2013 Artigo de periódico Organização sociopolítica de Psicólogas(os) na Bahia: 
formação das suas entidades de classe 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Prevalência de tentativa e ideação suicida entre os pacientes 
de uma clínica-escola 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Sofrimento psíquico de enfermeiros–um olhar mitológico Brasil 

2013 Artigo de periódico Configurações sociofamiliares de crianças com múltiplos 
acolhimentos institucionais 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Contribuições ao estudo dos transtornos alimentares e 
obesidade: uma revisão bibliográfica 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Escala de Hábitos de Estudo: evidências de validade de 
construto 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Relacionamento conjugal e temperamento de crianças com 
idade entre quatro e seis anos 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Tipos e consequências da violência sexual sofrida por 
estudantes do interior paulista na infância e/ou adolescência 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Avaliação neuropsicológica e deficiências físicas: revisão de 
instrumentos viáveis no Brasil 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Comportamentos de risco: uma revisão bibliográfica sobre as 
causas de acidentes de trãnsito nos últimos 10 anos 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Uma proposta para análise da produção cientifica sobre 
avaliação psicológica em obesidade infantil 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Avaliação do funcionamento cognitivo por meio do CAT-A: 
evidências de validade 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Liderança feminina: o Estado da Arte nas 
publicações brasileiras 

Brasil 

2013 Artigo de periódico Dinâmica da dissolução conjugal: psicólogo jurídico e o direito Brasil 

2013 Artigo de periódico Na saúde, na doença e na violência Brasil 

2013 Artigo de periódico A emoção como função superior Brasil 

2013 Artigo de periódico Análise da produção científica em orientação profissional: 
tendências e velhos problemas  

Brasil 

2013 Blog O abrigamento de crianças e jovens na perspectiva da 
fenomenologia existencial 

Brasil 

2013 Conferência A sexualidade feminina após a mastectomia Brasil 

2013 Dissertação Adesão de usuários de crack ao tratamento num CAPS I do 
interior do rio grande do sul  

Brasil 

2013 Dissertação  A psicodinâmica do reconhecimento no trabalho de 
informática de terceirizados e concursados de uma instituição 
pública 

Brasil 



2013 Dissertação Psicologia escolar: um estudo bibliométrico da literatura 
nacional 

Brasil 

2013 Projeto O ensino/aprendizagem como elemento favorecedor no 
desenvolvimento de menores com neoplasia e/ou menores 
com familiares com neoplasia 

Brasil 

2013 Simpósio A conjugalidade intercultural de brasileiras: uma análise 
sistêmica de posts em blogs 

Brasil 

2013 Tese Contribuições a uma proposta de formação de inteireza do 
professor de matemática na perspectiva da complexidade 

Brasil 

TOTAL DO ANO 68   

2012 Artigo de periódico Serviços de psicologia em clínicas-escola: revisão de literatura Brasil 

2012 Artigo de periódico Tensões entre diagnóstico psiquiátrico e construções 
identitárias 

Brasil 

2012 Artigo de periódico Revisão de publicações periódicas brasileiras sobre 
superdotação 

Brasil 

2012 Artigo de periódico Sentimentos maternos frente ao desenvolvimento da criança 
entre 24 e 28 meses 

Brasil 

2012 Artigo de periódico Evidence of incremental validity between Pfister Test and 
human figure drawing 

EUA 

2012 Artigo de periódico A negação do saber operário no trabalho automatizante: 
análise psicodinâmica do trabalho de pilotos de trem de 
metrô do Distrito Federal 

Brasil 

2012 Artigo de periódico Produção e utilização de um documentário sobre violência 
sexual contra meninos 

Brasil 

2012 Artigo de periódico Entre internacionalización y consolidación de comunidades 
académicas locales. Sobre la Revista Latinoamericana de 
Psicología 

Colômbia 

2012 Artigo de periódico Moral harassment at work model and inability EUA 

2012 Artigo de periódico Entrevistas devolutivas em pesquisa em avaliação psicológica Brasil 

2012 Artigo de periódico Quem estuda a profissão de psicólogo no Brasil?  Brasil 

2012 Artigo de periódico Produção científica sobre avaliação psicológica em psicologia 
hospitalar 

Brasil 

2012 Artigo de periódico Resiliência familiar e desenvolvimento humano Brasil 

2012 Artigo de periódico Assédio moral e saúde mental: uma revisão bibliográfica Brasil 

2012 Artigo de periódico A caracterização de John B. Watson como behaviorista 
metodológico na literatura brasileira: possíveis fontes de 
controle 

Brasil 

2012 Artigo de periódico Os estudos sobre empatia: reflexões sobre um construto 
psicológico em diversas áreas científicas 

Brasil 

2012 Artigo de periódico Violência sexual contra meninos: dados epidemiológicos, Brasil 



características e consequências 

2012 Artigo de periódico Psicologia evolucionista: uma perspectiva em expansão Brasil 

2012 Artigo de periódico Editoria do periódico temas em psicologia: relatório de gestão 
(2006 a 2012) 

Brasil 

2012 Artigo de periódico Resiliência familiar e desenvolvimento humano: análise da 
produção científica 

Brasil 

2012 Artigo de periódico Revisão de pesquisas brasileiras sobre o teste de Pfister Brasil 

2012 Artigo de periódico Concepções de professores sobre inclusão escolar e 
interações em ambiente inclusivo: uma revisão da literatura 

Brasil 

2012 Artigo de periódico Verbetes de dicionários como tramas em narrativas históricas: 
reflexões sobre a contribuição potencial de obras de 
referência 

Brasil 

2012 Artigo de periódico Caracterização do perfil sócio-demográfico de gestantes 
adolescentes: revisão da literatura brasileira 

Portugal 

2012 Dissertação A psicodinâmica do reconhecimento no trabalho de 
informática de terceirizados e concursados de uma instituição 
pública 

Brasil 

2012 Dissertação Caracterização da agressividade entre pares de crianças por 
professoras pré-escolares 

Brasil 

2012 Dissertação "É-feito de coisas burocráticas": impactos da Organização do 
Trabalho na qualidade de vida no trabalho em um órgão 
público federal 

Brasil 

2012 Dissertação Brinco, logo existo! A problemática da relação entre o lúdico e 
vida adulta  

Brasil 

2012 Dissertação O caso foi parar na delegacia: estudo sobre o trabalho de 
delegados da Polícia Civil 

Brasil 

2012 Dissertação Representações sociais de jovens sobre trabalho: uma análise 
construída a partir da formação profissionalizante e da 
experiência de primeiro emprego 

Brasil 

2012 Dissertação Evasão no ensino superior: um estudo no curso de psicologia 
da UFRGS 

Brasil 

2012 Dissertação Avaliação neuropsicológica e cognitiva dos transtornos do 
espectro autista: revisão sistemática da literatura 

Brasil 

2012 Dissertação Avaliação do nível da criatividade figural infantil em dois 
diferentes contextos de educação 

Brasil 

2012 Dissertação O papel dos estereótipos nas representações sociais 
compartilhadas por adolescentes sobre as pessoas que vivem 
com HIV/AIDS 

Brasil 

2012 Dissertação Prevalência de transtornos mentais e comportamentais e 
percepção de suporte familiar em policiais civis 

Brasil 

2012 Monografia Avaliação da consistência da indexação da biblioteca de 
psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Brasil 



2012 Monografia Resiliência : instrumentos de avaliação no contexto brasileiro Brasil 

2012 TCC Apoio social materno e desenvolvimento infantil: crianças 
nascidas a termo e pré-termo 

Brasil 

2012 Trabalho apresentado em 
congresso 

Inimigo silencioso chamado violência psicológica contra a 
mulher: uma revisão da literatura 

Brasil 

2012 Trabalho apresentado em 
congresso 

Avaliaçao educacional e abordagem multidisciplinar: 
mapeando o "estado da arte" em periódicos de psicologia 

Brasil 

TOTAL DO ANO 40   

2011 Artigo de periódico Questionários sobre o uso de álcool e drogas entre 
trabalhadores: revisão de literatura 

Brasil 

2011 Artigo de periódico Amizade, idoso e qualidade de vida: revisão bibliográfica Brasil 

2011 Artigo de periódico Intervenção neuropsicológica nos domínios verbal e executivo 
para treino de habilidades de atenção e concentração em 
crianças e adolescentes com sinais de desatenção e 
hiperatividade 

Brasil 

2011 Artigo de periódico Gestalt-terapia e corpo: uma revisão literária Brasil 

2011 Artigo de periódico Pesquisas sobre criatividade do professor em periódicos 
brasileiros: revisão 

Brasil 

2011 Artigo de periódico Quando curar não é possível : o significado de paliar Brasil 

2011 Artigo de periódico Avaliação psicológica no contexto do trânsito: revisão de 
pesquisas brasileiras 

Brasil 

2011 Artigo de periódico Psicologia organizacional e do trabalho – retrato da produção  
científica na última década 

Brasil 

2011 Artigo de periódico Atribuição de causalidade no ensino superior: análise da 
produção científica 

Brasil 

2011 Artigo de periódico O brincar da criança com câncer no hospital: análise da 
produção científica 

Brasil 

2011 Artigo de periódico Bioética, eutanásia e psicologia: tecendo algumas reflexões  Brasil 

2011 Artigo de periódico O exercício profissional do psicólogo do trabalho e das 
organizações: uma revisão da produção científica 

Brasil 

2011 Artigo de periódico Qualidade de vida no trabalho: uma revisão da produção 
científica de 1995-2009 

Brasil 

2011 Artigo de periódico The nursing in die process and death in the intensive care: 
study of literature review 

Brasil 

2011 Artigo de periódico Eventos estressores no contexto acadêmico: uma breve 
revisão da literatura brasileira 

Brasil 

2011 Artigo de periódico Relação entre estresse laboral e personalidade entre 
profissionais da área de saúde 

Brasil 

2011 Artigo de periódico Avaliação de apoio social em estudos brasileiros: 
aspectos conceituais e instrumentos 

Brasil 



2011 Artigo de periódico Morte repentina de genitores e luto infantil: uma revisão da 
literatura em periódicos científicos brasileiros 

Brasil 

2011 Artigo de periódico Os grupos na produção de conhecimento na psicologia: uma 
revisão da literatura 

Brasil 

2011 Artigo de periódico Plantão psicológico no Brasil (1997-2009): saberes e práticas 
compartilhados 

Brasil 

2011 Artigo de periódico Impulsividade na obesidade: questões conceituais e 
metodológicas 

Brasil 

2011 Artigo de periódico Avaliação de programas de intervenção com adolescentes: 
limites, avanços e perspectivas 

Brasil 

2011 Artigo de periódico Análise de artigos sobre avaliação psicológica no contexto do 
trabalho: revisão sistemática 

Brasil 

2011 Artigo de periódico Revista Psicologia: Organizações e Trabalho – uma  
década de sua produção científica em análise 

Brasil 

2011 Artigo de periódico Relacionamento conjugal e temperamento de crianças:  
uma revisão da literatura 

Brasil 

2011 Artigo de periódico Gestalt-terapia e corpo: uma revisão literária Brasil 

2011 Artigo de periódico Configurações familiares contemporâneas: significações de 
famílias monoparentais masculinas 

Brasil 

2011 Artigo de periódico Estrutura fatorial do Questionário de Saúde Geral (QSG-12) 
em uma amostra de professores escolares 

Brasil 

2011 Artigo de periódico Qualidade de vida no trabalho, bem-estar e mal-estar sob a 
ótica de trabalhadores de uma agência reguladora no Brasil 

Brasil 

2011 Artigo de periódico Uso de instrumentos psicológicos de avaliação do 
comportamento agressivo infantil: análise da produção 
científica brasileira 

Brasil 

2011 Artigo de periódico A formação em psicologia social comunitária em Salvador-BA Brasil 

2011 Artigo de periódico Relacionamento conjugal e temperamento de crianças: uma 
revisão da literatura 

Brasil 

2011 Dissertação Os significados de ludoterapia para as protagonistas do 
processo: crianças em atendimento 

Brasil 

2011 Dissertação Entre o estranho e o afeto: construção de sentidos sobre as 
relações de amizade entre travestis 

Brasil 

2011 Dissertação A relação mãe-bebê na formação da imagem corporal da 
criança com paralisia cerebral 

Brasil 

2011 Dissertação Visibilidade das revistas científicas da UFRGS Brasil 

2011 Monografia “Passo a passo”. Orientações para realização das conferências 
municipais dos direitos do idoso 

Brasil 

2011 Monografia Indígenas em contexto acadêmico: qual a dinâmica desse 
novo enlace? 

Brasil 



2011 Tese Ansiedade, neuroticismo e suporte familiar: evidência de 
validade do Inventário de Ansiedade Traço Estado (IDATE) 

Brasil 

2011 Tese Bem-estar subjetivo: um estudo longitudinal com crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social 

Brasil 

2011 Trabalho apresentado em evento A psicologia e o atendimento à mulher com HIV Brasil 

TOTAL DO ANO 41   

2010 Artigo de periódico Alcohol consumption during pregnancy: actions of nursing in 
prenatal care - a bibliographical study 

Brasil 

2010 Artigo de periódico Reflexões acerca da relação entre a alimentação e o homem Brasil 

2010 Artigo de periódico A influência do gênero e ordem de nascimento 
sobre as práticas educativas parentais 

Brasil 

2010 Artigo de periódico Protagonismo político e social na velhice: cenários, potências 
e problemáticas 

Brasil 

2010 Artigo de periódico Práticas de pais sociais em instituições de acolhimento de 
crianças e adolescentes 

Brasil 

2010 Artigo de periódico Exceso de trabajo y agravios mentales a los trabajadores de la 
salud 

Cuba 

2010 Artigo de periódico Ibero-American Systems for the Dissemination of Scholarly 
Journals: A Contribution to Public Knowledge Worldwide 

México 

2010 Artigo de periódico Escala de atitudes frente à tatuagem: elaboração e evidências 
de validade e precisão 

Brasil 

2010 Artigo de periódico Atendimento em saúde às gestantes adolescentes Brasil 

2010 Artigo de periódico A influência do gênero e ordem de nascimento sobre as 
práticas educativas parentais 

Brasil 

2010 Artigo de periódico Psicologia e pobreza no Brasil: produção de conhecimento e 
atuação do psicólogo 

Brasil 

2010 Artigo de periódico O fazer do psicólogo e a síndrome de Down: uma revisão de 
literatura 

Brasil 

2010 Artigo de periódico A síndrome de burnout nos estudos de enfermagem: uma 
revisão bibliográfica 

Brasil 

2010 Artigo de periódico Produção científica sobre psicoterapias na base de dados 
PePSIC (1998/2007) 

Brasil 

2010 Artigo de periódico Psicologia, diretrizes curriculares e processos educativos na 
Amazônia: um estudo da formação de psicólogos 

Brasil 

2010 Artigo de periódico Avaliação psicológica: análise das publicações disponíveis na 
Scielo e BVS-Psi 

Brasil 

2010 Artigo de periódico Bullying: um estudo sobre papéis sociais, ansiedade  
e depressão no contexto escolar 

Brasil 

2010 Artigo de periódico Análise de teses e dissertações em avaliação psicológica 
disponíveis na BVS-PSI Brasil 

Brasil 



2010 Artigo de periódico Revisão da literatura brasileira sobre a problemática  
do desenvolvimento de crianças assistidas por clínicas-escola 

Brasil 

2010 Artigo de periódico La producción científica de la psicología colombiana: un 
análisis bibliométrico de las revistas académicas, 1949-2008 

Colômbia 

2010 Artigo de periódico Reflexões sobre os parâmetros psicométricos do Inventário 
Home versão Infant Toddler 

Brasil 

2010 Artigo de periódico Teste de apercepção infantil: o que foi e o que precisa ser 
feito 

Brasil 

2010 Artigo de periódico Amizade, infância e TDAH Brasil 

2010 Artigo de periódico Orientação profissional de pessoas com deficiências: revisão 
de literatura (2000-2009) 

Brasil 

2010 Artigo de periódico História da psiquiatria no Brasil: uma revisão da produção 
historiográfica (2004-2009) 

Brasil 

2010 Artigo de periódico Análise de teses e dissertações em avaliação psicológica 
disponíveis na BVS-Psi Brasil 

Brasil 

2010 Dissertação Política nacional de humanização: reafirmando os princípios 
do SUS 

Brasil 

2010 Dissertação Análise bioecológica de um serviço de atendimento às 
crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e 
exploração sexual. 

Brasil 

2010 Dissertação Família monoparental feminina e guarda de filhos: o que 
pensam os juízes de direito das varas de família? 

Brasil 

2010 Dissertação Nos bastidores da fé: compreendendo a manifestação da 
religião no casamento evangélico 

Brasil 

2010 Dissertação Jogando Phantasy Star: trajetória compreensiva ao sentido de 
jogar videogame 

Brasil 

2010 Dissertação Exploração sexual comercial de crianças e adolescentes: o 
estado da arte nas produções acadêmicas em psicologia 

Brasil 

2010 Dissertação Moralidade e honra: os juízos de adolescentes em medidas 
socieducativas de internação 

Brasil 

2010 Dissertação História de "Mulheres": a violência vivenciada singularmente 
e a lei 11.340 como possível recurso jurídico 

Brasil 

2010 Monografia O jovem adulto solteiro e a terapia relacional sistêmica Brasil 

2010 Tese Tornar-se mãe de um segundo filho: da gestação ao segundo 
ano de vida da criança 

Brasil 

TOTAL DO ANO 36   

2009 Artigo de periódico Aspectos psicológicos da cirurgia de amputação Brasil 

2009 Artigo de periódico Psicologia e Povos Indígenas: Um estudo preliminar do 
“Estado da Arte” 

Brasil 

2009 Artigo de periódico Caracterização do perfil sócio-demográfico de gestantes Portugal 



adolescentes: revisão da literatura brasileira 

2009 Artigo de periódico Lombalgia e qualidade de vida: estudo da produção científica 
no Brasil 

Argentina 

2009 Artigo de periódico Afetividade, cognição e conduta na prova operatória de 
seriação 

Brasil 

2009 Artigo de periódico Compreensão da morte e desenvolvimento humano: 
contribuições à psicologia hospitalar 

Brasil 

2009 Artigo de periódico Final de análise: uma revisão sistemática da literatura Brasil 

2009 Artigo de periódico Estudos e pesquisas em psico-oncologia: levantamento 
realizado no Portal PePSIC 

Brasil 

2009 Artigo de periódico O conceito de sintoma: entre a psicanálise e a psicopedagogia Brasil 

2009 Artigo de periódico Contribuição ao Módulo História da Psicologia do Sistema de 
Ensino da BVS-Psi sobre os Patronos: Oscar Freire de 
Carvalho; Laerte Ramos de Carvalho e Antonio Miguel Leão 
Bruno 

Brasil 

2009 Dissertação Dificuldades na implantação do Balanced Scorecard e modelos 
mentais 

Brasil 

TOTAL DO ANO 11   

2008 Artigo de periódico El ranking mundial de sitios de internet: la posición del análisis 
de la conducta 

México 

2008 Artigo de periódico Celos: un ejercicio de interpretación desde la  
perspectiva del análisis de la conducta 

Colômbia 

2008 Artigo de periódico O desenho como instrumento de medida de processos 
psicológicos em crianças hospitalizadas 

Brasil 

2008 Artigo de periódico Contribuição ao módulo história da psicologia do sistema de 
ensino na BVS-Psi sobre Carlos R. Affonso, Waldecy A. 
Miranda e Salomão Rabinovich 

Brasil 

2008 Artigo de periódico Contribuição ao módulo história da psicologia do sistema de 
ensino na BVS-Psi: vida e obra dos pioneiros em psicologia 

Brasil 

2008 Artigo de periódico Contribuições ao estudo dos transtornos alimentares e 
obesidade: uma revisão bibliográfica 

Brasil 

2008 Artigo de periódico Estresse laboral: análise da produção científica brasileira na 
Scielo e BVS-Psi 

Brasil 

2008 Dissertação Identidade de gênero em situação de brinquedo: um estudo 
com crianças pré-escolares 

Brasil 

TOTAL DO ANO 8   

2007 Artigo de periódico Revisão da produção científica brasileira sobre o alcoolismo Brasil 

2007 Artigo de periódico Práticas educativas parentais, gênero e ordem de nascimento 
dos filhos: atualização 

Brasil 

2007 Artigo de periódico Contribuições ao Módulo História da Psicologia do Sistema de Brasil 



Ensino na BVS-Psi: de Samuel Pfromm Netto, Edda Bomtempo 
e Vera Barros de Oliveira 

2007 Dissertação A negociação de sentidos sobre masculinidades e 
paternidades em contextos populares de Florianópolis  

Brasil 

2007 Trabalho apresentado em 
congresso 

Classe hospitalar: prevenção, enfrentamento e adesão ao 
tratamento em crianças com câncer. 

Brasil 

TOTAL DO ANO 5   

2006 Artigo de periódico Building international relations: advancing counseling and 
fostering human development 

Canadá 

2006 Artigo de periódico Habilidades metalingüísticas e linguagem escrita nas 
pesquisas brasileiras 

Brasil 

2006 Artigo de periódico Análise de Teses e dissertações em orientação profissional Brasil 

2006 Dissertação Insuficiência renal crônica: práticas educativas parentais e 
adesão infantil ao tratamento 

Brasil 

2006 Dissertação A psicologia de Vigotski e o materialismo histórico dialético de 
Marx e Engels: relações arqueológicas 

Brasil 

TOTAL DO ANO 5   

 

 


