
 
 

 
 

Registo nº 57 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título A interrupção voluntária da gravidez e a sua integração nos serviços de saúde vistos 
pela Linha Opções : testemunhos de uma sociedade em mudança

Autor(es) Maria Beatriz Moura de Oliveira Themudo Barata
Publicação Lisboa : ISPA, 2008

Descrição Física 1 CD Rom
Notas Dissertação apresentada para obtenção do grau de Mestre em Psicologia Aplicada, pelo 

ISPA, especialidade de Psicologia Clínica e orientada pelo professor doutor António 
Coimbra de Matos. - Através dos registos da Linha Opções - linha telefónica de apoio e 
informação sobre interrupção voluntária da gravidez - pretende-se identificar e destacar 
as vivências de cada mulher que interrompe uma gravidez, bem como analisar a 
adaptação dos serviços de saúde a este processo, desde a regulamentação da Lei 
60/2007. Para cumprir este objectivo, utilizou-se a Análise de Conteúdo, técnica que 
compreende uma dimensão descritiva e uma dimensão interpretativa. Conclui-se com 
esta investigação que as mulheres, de facto, experienciam realidades diversificadas 
embora possuam muitas situações em comum, onde se evidencia o medo de que a 
confidencialidade e o anonimato dos serviços sejam postos em causa. Constatamos que 
tanto os jovens menores de 16 anos, como os imigrantes são vulneráveis nesta matéria. 
Tudo parece indicar que os serviços de saúde estão a adaptar-se razoavelmente a este 
processo, embora sejam necessárias algumas melhorias.

Assunto(s) Linha Opções / Interrupção voluntária da gravidez / Mulheres / Serviços de saúde
Veja Também... Barata, Maria Beatriz Moura de Oliveira Themudo  

Registo nº 56 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Os silêncios da parentalidade na adolescência : experiências de mães e pais 
adolescentes

Autor(es) Ludmila Maria Fernandes
Publicação [ Lisboa ] : ISCTE - Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, 2009

Descrição Física 136 p. + anexos
Notas Tese submetida como requisito parcial para a obtenção do grau de mestre em 

Sociologia, orientada por Ana Nunes de Almeida. - O estudo tem como objectivo 
conhecer e interpretar a dimensão feminina e masculina da parentalidade na 
adolescência e os seus impactos a médio prazo. Especificamente, pretende-se captar a 
pluralidade de situações escondidas sob uma mesma designação, contrariando a 
tendência de grande parte dos estudos que abordam a parentalidade na adolescência 
como um percurso de vida (feminino) idêntico para todos. Através da análise do material 
empírico, chegou-se à construção de cinco ideais-tipo de parentalidade na 
adolescência.

Assunto(s) Parentalidade na adolescência / Paternidade na adolescência / Maternidade na 
adolescência

Veja Também... Fernandes Ludmila  
Localização TESIS-ADO-FER-2 (APF) 

Registo nº 6 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Gravidez na adolescência : estudo de opinião de mães adolescentes relativamente à 
gravidez na adolescência

Autor(es) Carla Sofia Inácio Correia
Publicação Lisboa : Universidade Moderna, 2000

Descrição Física 86 p. + anexos
Notas Seminário de investigação do Curso de Investigação Social Aplicada, ministrado na 

Universidade Moderna de Lisboa, no ano lectivo de 1999/2000, com a orientação do 
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Prof. doutor Carlos Diogo Moreira. - Elaborado no âmbito da Investigação Social 
Aplicada, a autora pretende analisar as alterações que a gravidez traz à vida das jovens 
que participaram no projecto de apoio a grávidas e mães adolescentes da Associação 
de Solidariedade e Desenvolvimento do Laranjeiro. 

Assunto(s) Gravidez na adolescência / Maternidade na adolescência
Veja Também... Correia, Carla Sofia Inácio  

Localização TESIS-ADO-COR-1 (APF) 

Registo nº 5 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título As damas do bairro : maternidade e suporte social entre raparigas de origem 
caboverdiana

Autor(es) Maria Inês C.C.M. Gomes
Publicação Lisboa : ISPA, 1998

Descrição Física 99 p.
Notas Monografia do Curso de Estudos Superiores Especializados em Saúde Mental 

Comunitária do Instituto Superior de Psicologia Aplicada, sob orientação de Filipe Reis 
do Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa.. - Estudo sobre a 
maternidade e o suporte social em raparigas pertencentes a uma comunidade de origem 
cabo-verdiana, residente no Bairro Pedreira dos Húngaros, em Oeiras. Pretende-se 
conhecer e analisar a maternidade enquanto experiência pessoal e o significado das 
funções de suporte social no ajustamento psicológico e social das mães, durante a 
gravidez e maternidade.

Assunto(s) Gravidez na adolescência / Apoio social / Imigrantes cabo-verdianos
Veja Também... Gomes, Maria Inês  

Localização TESIS-ADO-GOM-1 (APF) 

Registo nº 30 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Formação contínua de professores em educação sexual : percepções de professores 
sobre as acções de formação e factores que têm influenciado a sua prática pedagógica : 
um contributo para a efectiva implementação da educação sexual nos ensinos básicos - 
2º e 3º ciclos - e secundário

Autor(es) Jesuína Pereira
Publicação Funchal : UM, 2004

Descrição Física 377 p.
Notas Dissertação de Mestrado em Educação - área de Supervisão Pedagógica, sob a 

orientação do professor doutor Agostinho Ribeiro e apresentada na Universidade da 
Madeira. - Enquadrando-se no âmbito dos estudos sobre Formação Contínua de 
Professores em Educação Sexual, a dissertação aborda as representações dos 
professores sobre os obstáculos à implementação da educação sexual na escola e nos 
curricula escolares. A população deste estudo é constituída por professores do ensino 
básico - 2º e 3º ciclos - e secundário que têm vindo a fazer formação em educação 
sexual desde que a mesma se iniciou na Região Autónoma da Madeira.

Assunto(s) Educação sexual / Formação de professores / Ensino básico 2º ciclo / Ensino básico 3º 
ciclo / Ensino secundário

Veja Também... Pereira, Jesuína  
Localização TESIS-EDS-PER-1 (APF) 

Registo nº 58 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Educação sexual na adolescência : meio rural versus meio urbano
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Autor(es) Rita Alexandra Lopes Rosa
Publicação Lisboa : Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 2009

Descrição Física 128 p., pag. var.
Notas Tese apresentada para obtenção do Grau de Mestre em Psicologia e Sexualidade, no 

Curso de Mestrado em Psicologia da Sexualidade da Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias, sob orientação do professor doutor Nuno Monteiro 
Pereira.. - O presente estudo teve por objectivo determinar a influência do meio rural e 
do meio urbano nos conhecimentos dos adolescentes de ambos os sexos, em matéria 
de sexualidade. Este estudo teve uma abordagem quantitativa, transversal, com uma 
amostra constituída por 418 adolescentes a frequentar o 9º ano de escolaridade de 
escolas públicos, metade pertencente ao meio urbano e metade ao meio rural. Os 
dados foram recolhidos através da aplicação de um questionário de auto-
preenchimento, procurando caracterizar os conehcimentos e fontes de informação em 
matéria de sexualidade e as perspectivas dos adolescentes acerca da concretização da 
educação sexual em meio escolar. Os resultados obtidos revelaram que existem 
diferenças nos conhecimentos e nos interesses de formação nos adolescentes de 
ambos os contextos, assim como entre os sexos, em alguns domínios específicos: 
aparelhos reprodutores, contracepção, DST's, afectividade, masturbação/orgasmo e 
aborto. Este estudo veio comprovar que a organização da Educação Sexual deve ter bor 
base as necessidades face à etapa do crecimento, mas também considerar o contexto 
em que estes se inserem. Só assim será possível atingir a excelência na promoção da 
vivência de uma sexualidade consciente e prazerosa.

Assunto(s) Educação sexual / Adolescentes / Sexualidade na adolescência / Meio rural / Meio 
urbano

Veja Também... Rosa, Rita Alexandra Lopes  
Localização TESIS-EDS-ROS-1 (APF) - 000005/2010 

Registo nº 59 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Síndrome de lipodistrofia em pessoas portadoras de VIH/SIDA : sexualidade e aspectos 
psicossociais na qualidade de vida

Autor(es) Amílcar Soares
Publicação Lisboa : Universidade Lusófona de Humanidades e tecnologias, 2009

Descrição Física 63 p.
Notas Pretendeu-se neste estudo qualitativo avaliar o impacto da síndrome de lipodistrofia em 

Pessoas Portadoras de VIH/SIDA (PVVS), na sua intensidade objectiva, procurando 
clarificar repercussões destas alterações morfológicas na qualidade de vida e 
Sexualidade, a nível psicológico, emocional e interpessoal e percepcionar se a 
intervenção cirúrgica correctiva é um factor de melhoria de vida. O estudo incidiu numa 
população caracterizada por estar infectada pelo VIH/SIDA, com lipodistrofia, com e sem 
intervenção cirúrgica correctiva. Feita a análise do estudo, constatou-se que os 
indivíduos que não fizeram intervenções cirúrgicas correctivas têm uma menor 
qualidade de vida, devido à baixa auto-estima e imagem corporal negativa, enquanto os 
indivíduos que recorreram à cirurgia correctiva têm uma maior qualidade de vida, que se 
reflecte na sua auto-estima, na melhoria da imagem corporal e interacção pessoal e 
social. 

Assunto(s) Lipodistrofia / Qualidade de vida / VIH-SIDA / Sexualidade / Imagem corporal
Veja Também... Soares, Amílcar  

Localização TESIS-VIH-SOA-1 (APF) - 000006/2010 

Registo nº 46 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Gravidez na adolescência
Autor(es) Mónica Alexandra Pires dos Santos ; Sandra Cristina Santos Tavares

Publicação Lisboa, 2008
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Descrição Física 142 p. + anexos
Notas Inclui guião de entrevista. - Trabalho académico apresentado no âmbito da unidade 

curricular Investigação em Serviço Social da Licenciatura em Serviço Social do Instituto 
Superior de Serviço Social da Universidade Lusíada de Lisboa, com a orientação do 
professor doutor Duarte Vilar. - Tomando como ponto de partida a questão "Quais os 
motivos que levam a adolescente a prosseguir ou interromper uma gravidez e como é 
vivenciada esta experiência?" desenvolve-se uma abordagem teórica, baseada em 
pesquisas bibliográficas, que é depois acompanhada de um estudo prático alicerçado 
em depoimentos obtidos através de entrevista a dois grupos (amostra): adolescentes 
grávidas/puérperas apoiadas pela Instituição Ajuda de Mãe e adolescentes que 
engravidaram e optaram pela interrupção voluntária da gravidez.

Assunto(s) Gravidez na adolescência / Aborto / Interrupção voluntária da gravidez / Educação 
sexual

Veja Também... Santos, Mónica Alexandra Pires dos  
Tavares, Sandra Cristina Santos  

Localização TESIS-ADO-SAN-1 (APF) - 0021/2008 

Registo nº 47 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Quando a cegonha se engana : um estudo de caso sobre a interrupção voluntária da 
gravidez

Autor(es) Vanda Amâncio da Silva Beja
Publicação Lisboa, 2003

Descrição Física 205 p
Notas Monografia de Licenciatura em Psicologia Aplicada - Área Clínica do Instituto Superior 

de Psicologia Aplicada, apresentada no ISPA, com a orientação da professora doutora 
Ana Maria Pina Martins. - Investigação centrada num estudo de caso de uma mulher 
que praticou uma única interrupção voluntária da gravidez durante o primeiro trimestre 
de gestação. O estudo teve como principal objectivo perceber qual a relação existente 
entre o significado que a mulher atribui a uma gravidez e a sua decisão de abortar, as 
suas vivências durante e após a interrupção voluntária da gravidez praticada e a forma 
como ela integra este acontecimento na sua história de vida. É depois apresentado um 
referencial teórico psicodinâmico, tendo-se recorrido a uma entrevista semi-estruturada 
de estudo de caso e ao teste projectivo "Thematic Apperception Test". A análise 
compreensiva do caso demonstrou a complexidade da interacção existente entre os 
diversos factores implicados nas vivências de gravidez e aborto, evidenciando a 
necessidade de se abordarem tais vivências de uma forma holística e contextualizada.

Assunto(s) Interrupção voluntária da gravidez / Gravidez indesejada / Aborto / Feminilidade
Veja Também... Beja, Vanda Amâncio da Silva  

Localização TESIS-ABO-BEJ-1 (APF) - 0022/2008 

Registo nº 48 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Características psicosociales, calidad de vida y necesidades de las personas que 
ejercen prostitución

Autor(es) Ruth Pinedo González
Publicação Salamanca : Universidad de Salamanca, 2008

Descrição Física 403 p.
Notas Tese doctoral apresentada ao Departamento de Psicologia Evolutiva e da Educação da 

Faculdade de Psicologia da Universidade de Salamanca orientada por Félix López 
Sánchez e Maria Begoña Orgaz Baz. - O estudo pretende conhecer as condições 
sociais, laborais e sanitárias das pessoas que exercem a prostituição e as diferenças 
existentes entre os diversos tipos de prostituição; quais os grupos que melhor 
satisfazem as suas necessidades interpessoais básicas e apresenta melhor qualidade 
de vida; e, quais os factores que influenciam a qualidade de vida destas pessoas. Numa 
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primeira parte de natureza teórica, a autora identifica os aspectos e características 
fundamentais do fenómeno, faz uma revisão das principais teorias existentes sobre o 
assunto e explora o conceito de qualidade de vida. Na segunda parte, é apresentado o 
estudo empírico, realizado na zona de Castela-Leão, de carácter quantitativo, utilizando 
entrevistas semi-estruturadas e diferentes escalas.

Assunto(s) Prostituição / Prostitutas / Qualidade de vida
Veja Também... González, Ruth Pinedo  

Localização TESIS-SEX-GON-1 (APF) - 000034/2008 

Registo nº 1 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título As árvores de Deus e as suas flores : uma perspectiva psicossociológica sobre as 
relações amorosas

Autor(es) António Manuel Marques
Publicação [ Lisboa] : ISCTE, 1996

Descrição Física 170, [16] p. 
Notas Dissertação de Mestrado em Psicologia Social e Organizacional (menção em Cognição 

Social), apresentada ao Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, 
Secção Autónoma de Psicologia Social e Organizacional, sob a orientação da doutora 
Lígia Amâncio . - O trabalho está estruturado em duas partes distintas. A primeira, de 
natureza teórica, centra-se nos modelos de conjugalidade, nas representações e nos 
estereótipos de género. Na segunda parte, são apresentados os dois estudos 
realizados: "Dimensões de representação do parceiro e da parceira ideais" e "Influência 
grupal na representação do parceiro e da parceira ideais".

Assunto(s) Relações conjugais / Identidade de género / Psicologia
Veja Também... Marques, António Manuel  

Localização TESIS-SEX-MAR-1 (APF) - 1177 

Registo nº 7 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Fontes de informação sexual e sua influência no uso de contracepção em adolescentes 
dos 14 aos 16 anos de idade

Autor(es) Maria Emília de Sousa Borges
Publicação [s.l.], [s.n.], 1997

Descrição Física 95, [32] f. ;
Notas Monografia na área de Psicologia Clínica - Saúde Mental, dirigida pelo Professor Eurico 

de Figueiredo. - O trabalho identifica as fontes de informação a que os adolescentes dos 
14 aos 16 anos de idade recorrem (ou desejariam recorrer) no campo da contracepção. 
A família, o grupo de pares, as instituições e a experiência do próprio surgem como 
potenciais fontes de informação no apoio à tomada de decisão relativamente à 
prevenção de comportamentos de risco e vivência de uma sexualidade responsável.

Assunto(s) Adolescentes / Aprendizagem sexual / Sexualidade / Contracepção / Fontes de 
informação / Comportamentos de risco

Veja Também... Borges, Maria Emília de Sousa  
Localização TESIS-EDS-BOR-1 (APF) - 1751 

Registo nº 50 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Estudo sobre o conhecimento e atitudes sobre o VIH : relação com a assertividade em 
adultos

Autor(es) Maria José João Nunes Carneiro
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Publicação Lisboa : ULHT, 2009
Descrição Física 89 p. + anexos

Notas Dissertação apresentada para a obtenção do grau de Mestre no curso de Mestrado em 
Sexologia, conferido pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 
orientada pelo Prof. Doutor Duarte Vilar. - Foi objectivo deste estudo identificar a 
possível influência dos conhecimentos sobre VIH/SIDA, das atitudes e da assertividade 
sexual nos comportamentos sexuais preventivos, bem como as diferenças entre 
géneros. Foi recolhida uma amostra de 256 adultos que frequentam a consulta do 
centro de aconselhamento, testagem e tratamento de indivíduos com VIH num hospital 
de Luanda. Foram utilizados os seguintes instrumentos: Escala de Conhecimento sobre 
VIH para hispânicos (conhecimento geral e probabilidade de transmissão); Escala de 
Atitudes sobre VIH para hispânicos e Escala de assertividade sexual de Hubert.

Assunto(s) VIH-SIDA / Atitude perante a doença / Comportamento sexual / Assertividade / Angola
Veja Também... Carneiro, Maria José  

Localização TESIS-VIH-CAR-2 (APF) - /2009 

Registo nº 51 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Atitudes e representações sociais dos adolescentes e jovens aultos face ao uso do 
preservativo

Autor(es) Pedro Miguel dos Santos Vicente
Publicação Almada : Instituto Piaget, 2008

Descrição Física 190 p
Notas Memória final de Licenciatura em Psicologia - Ramo de Psicologia do Desenvolvimento 

e Educação. - Ao estudar o uso de métodos contraceptivos, nomeadamente o uso do 
preservativo, pretende-se dar um contributo para a identificação das atitudes dos jovens 
adolescentes e jovens adultos face à sexualidade, nomeadamente a importância que a 
prática do sexo seguro tem junto destas camadas, como meio de prevenir as infecções 
sexualmente transmissíveis e evitar a gravidez precoce.

Assunto(s) Jovens / Métodos contraceptivos / Preservativo / Representações sociais / Sexualidade 
na adolescência

Veja Também... Vicente, Pedro  
Localização TESIS-ADO-VIC-1 (APF) - /2009 

Registo nº 54 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Desejo sexual e infertilidade
Autor(es) Anabela Amorim Vieira Gabirro

Publicação Lisboa : ULHT, 2005
Notas Dissertação apresentada na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 

para a obtenção do grau de Mestre na especialidade de Sexologia. - A dissertação é 
constituída por dois artigos empíricos, sendo o seu objecto comum o desejo sexual. O 
primeiro estudo "Validação da escala de desejo sexual na relação amorosa" é 
exploratório e teve como objectivo a validação de uma escala do desejo sexual no 
contexto da relação amorosa (EDSRA) e a adaptação da Hulbert Index of Sexual Desire 
para uma amostra de população portuguesa. A segunda investigação intitula-se 
"Satisfação conjugal e desejo sexual em casais com diagnóstico de infertilidade", 
tratando-se de um estudo transversal e comparativo.

Assunto(s) Desejo sexual / Infertilidade
Veja Também... Gabirro, Anabela  

Localização TESIS-SEX-GAB-1 (APF) - /2009 
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Registo nº 55 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título A interrupção voluntária da gravidez legal em Portugal : estudo exploratório das 
representações dos técnicos de saúde sobre os motivos de recurso e o processo de 
aconselhamento

Autor(es) Vanda Amâncio da Silva Beja
Publicação Lisboa : ISPA, 2009

Descrição Física 308 p.
Notas Dissertação de Mestrado realizada sob a orientação da professora doutora Isabel 

Pereira Leal, apresentada no Instituto Superior de Psicologia Aplicada para obtenção de 
grau de Mestre em Sociologia da Gravidez e da Parentalidade. - O estudo visa conhecer 
as representações de técnicos de saúde que realizam aconselhamento na IVG sobre os 
motivos que levam as mulheres a recorrer a esta prática, a sequência dos mesmos, em 
que consiste e como decorre o processo de aconselhamento e em que medida e em 
que aspectos ele é útil. Trata-se de um estudo descritivo de carácter qualitativo e 
exploratório que contou com a participação de 16 técnicos de saúde a quem foram 
realizadas entrevistas em profundidade.

Assunto(s) Interrupção voluntária da gravidez / Técnicos de saúde / Aconselhamento
Veja Também... Beja, Vanda Amâncio da Silva  

Localização TESIS-ABO-BEJ-2 (APF) - /2009 

Registo nº 49 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Práticas de educação sexual em contexto escolar : factores preditores do envolvimento 
dos professores na promoção da educação sexual

Autor(es) Carla Sónia Lopes da Silva Serrão
Publicação Porto : Universidade do Porto, 2009

Descrição Física 342 p
Notas Tese de Doutoramento orientada pela prof. doutora Adelina Barbosa e co-orientada pelo 

prof. doutor Duarte Vilar. - A finalidade desta investigação é construir um modelo do 
envolvimento dos professores em práticas de educação sexual, identificando os factores 
preditores, quer a nível contextual quer pessoal, do envolvimento do professor. Utilizou-
se metodologia de cariz qualitativo e de cariz quantitativo. Participaram 13 escolas do 
ensino básico e secundário do Grande Porto e 343 professores.

Assunto(s) Educação sexual / Professores
Veja Também... Serrão, Carla  

Localização TESIS-EDS-SER-1 (APF) - /2009 

Registo nº 52 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Comportamentos de risco em adolescentes portugueses : variações em função da 
região e do comportamento sexual

Autor(es) Marta Morais Barbedo de Magalhães
Publicação Porto : FPCE, 2009

Descrição Física 73 p.
Notas Dissertação realizada no âmbito do Mestrado em Temas de Psicologia, Área de 

especialização de Consulta Psicológica de Jovens e Adultos. - A prevalência de 
comportamentos de risco no período da adolescência e a emergência de problemas 
como o Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) enfatizam a importância de tentar 
perceber estes fenómenos, constituindo-se como objecto deste estudo. Importa 
perceber se existem diferenças por um lado, entre os alunos portugueses do 10º ano da 
Região do Norte e do resto do país e, por outro, entre os que já iniciaram a actividade 
sexual e os que ainda não iniciaram no que concerne a vivência da sexualidade, os 
conhecimentos e atitudes no âmbito do VIH/SIDA, o consumo de álcool, ao bullying e a 
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adaptação ao contexto escolar. Para atingir o objectivo proposto, utilizou-se uma 
amostra parcial (1581 alunos de cinco regiões portuguesas) do Estudo HBSC/ OMS 
(Health Behaviour in School-aged Children) referente ao ano de 2002.

Assunto(s) Sexualidade na adolescência / Comportamento sexual / Comportamentos de risco
Veja Também... Magalhães, Marta Morais Barbedo de  

Localização TESIS-EDS-MAG-1 (APF) - /2010 

Registo nº 53 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Interrupção voluntária da gravidez : ajustamento psicológico no processo de decisão
Autor(es) Sara Isabel da Silva Inácio Sereno

Publicação Lisboa : ISPA, 2009
Descrição Física 87 p. + anexos

Notas Dissertação de mestrado realizada sob orientação da professora doutora Isabel Leal, 
apresentada no Instituto Superior de Psicologia Aplicada para a obtenção do grau de 
Mestre em Psicologia da Gravidez e da Parentalidade.. - Este estudo procurou avaliar o 
ajustamento psicológico no processo de decisão de IVG e explorar algumas variáveis 
individuais que possam influenciar positiva ou negativamente o ajustamento a esta 
decisão ao nível da saúde reprodutiva. A amostra é constituída por 150 mulheres, com 
recurso a instrumentos de auto-resposta: Escala de Ansiedade, Depressão e Stress 
(EADS), Escala de Satisfação com o Suporte Social (ESSS), Escala de Avaliação das 
Emoções (EAS), Escala de Conflito na Decisão (ECD) e Questionário de Valores e 
Crenças (QVC).

Assunto(s) Interrupção voluntária da gravidez / Tomada de decisão
Veja Também... Sereno, Sara Isabel da Silva  

Localização TESIS-ABO-SER-1 (APF) - /2010 

Registo nº 8 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Falar disso ... : contributos para compreender a comunicação sobre sexualidade entre 
progenitores e adolescentes

Autor(es) Duarte Vilar
Publicação Lisboa : ISCTE, 1999

Descrição Física 486 [ 64 ] p.
Notas Tese de Doutoramento apresentada no ISCTE (Instituto Superior de Ciências do 

trabalho e da Empresa), sob a orientação do professor doutor José Manuel Paquete de 
Oliveira e do professor doutor Félix López Sanchez. - As mudanças ocorridas no plano 
das atitudes e comportamentos sobre a sexualidade no contexto familiar, 
nomeadamente nas relações e comunicação entre pais e filhos adolescentes, são o 
ponto de partida desta investigação. A segunda parte do trabalho centra-se no estudo 
sobre a comunicação sobre sexualidade num grupo da região de Lisboa cujo objectivo é 
perceber que temas são discutidos, com que frequência, que dificuldades surgem no 
processo de comunicação ou que mensagens são transmitidas neste contexto.

Assunto(s) Sexualidade / Relação pais-filhos / Comunicação pais-filhos / Adolescentes
Veja Também... Vilar, Duarte  

Localização TESIS-FAM-VIL-1/1A 

Registo nº 11 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título A saúde sexual e reprodutiva : resultados de um estudo nacional sobre os factores de 
risco para o VIH e para a gravidez não planeada em jovens adultos 

Autor(es) Nuno Nodin
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Publicação Lisboa : ISPA, 2000
Descrição Física 212 [23 ] p.

Notas Dissertação de Mestrado em Psicologia da Saúde, sob a orientação da professora 
doutora Isabel Leal, do Instituto Superior de Psicologia Aplicada. - Trabalho centrado em 
duas temáticas específicas da Saúde Sexual e Reprodutiva: o risco face ao VIH e o 
risco face à gravidez não planeada. O motivo do estudo é argumentado pela pertinência 
da análise de ambas as questões relativamente ao impacto psicológico e social dos 
jovens, bem como na sua qualidade de vida individual e relacional.

Assunto(s) Jovens / Gravidez indesejada / VIH-SIDA / Factores de risco / Portugal
Veja Também... Nodin, Nuno  

Localização TESIS-ADO-NOD-1 (APF) - 2641 

Registo nº 10 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Representações sociais da educação sexual em jovens
Autor(es) Isabel A. D. Piscalho

Publicação Lisboa : ISPA, 1999
Descrição Física 204 p.

Notas Monografia de fim de curso apresentada na área de Psicologia Clínica do Instituto 
Superior de Psicologia Aplicada, com a orientação da professora doutora Isabel Leal. - 
O estudo analisa as diferenças das representações sociais da educação sexual, numa 
população de jovens entre os 15 e 17 anos e entre os 18 e 20 anos. Para o efeito, foi 
aplicado um questionário que remete para as seguintes dimensões das representações 
sociais: fontes de informação, informação, crenças e atitudes. Os resultados obtidos 
sugerem a existência de diferenças entre os sexos e grupos de idade relativamente às 
representações sobre educação sexualidade.

Assunto(s) Educação sexual / Representações sociais / Jovens
Veja Também... Piscalho, Isabel A. D.  

Localização TESIS-EDS-PIS-1 (APF) - 2671 

Registo nº 9 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Para além do prazer ... : representações sociais da sexualidade na adolescência
Autor(es) Mariana P. T. D. Braz

Publicação [ Lisboa ] : [ s.n. ], 1999
Descrição Física 165 [ 23 ] p. : gráf.; 30 cm

Notas O trabalho incide na análise da sexualidade na adolescência, sendo abordado nas suas 
múltiplas vertentes. A análise multifactorial permite compreender e reflectir, de forma 
aprofundada, uma temática ampla. É apresentada a evolução histórica da sexualidade e 
enunciadas as teorias construídas neste âmbito, centrando-se depois o estudo na 
vivência e representações sociais da sexualidade na adolescência, de acordo com o 
género. 

Assunto(s) Sexualidade na adolescência / Representações sociais
Veja Também... Braz, Mariana P. T. D.  

Localização TESIS-ADO-BRA-4 (APF) - 2672 

Registo nº 12 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Com um filho nos braços : as representações sociais da maternidade adolescente no 
contexto da monoparentalidade

Autor(es) Ana Sofia Nunes
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Publicação Lisboa : FCSH, 2000
Descrição Física 88 p.

Notas Seminário de investigação científica apresentado à Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas no âmbito da Licenciatura em Sociologia, orientado pela professora doutora 
Ana Fernandes. - Pretende-se analisar as representações sociais que os técnicos de 
saúde têm sobre o fenómeno da monoparentalidade (mães solteiras). São, segundo a 
autora, representações que se vão legitimando por serem reforçadas pela lei ou visão 
oficial veiculada.

Assunto(s) Maternidade na adolescência / Técnicos de saúde / Representações sociais / Família 
monoparental

Veja Também... Nunes, Ana Sofia  
Localização TESIS-ADO-NUN-1 (APF) - 3013 

Registo nº 40 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Sexualidade e a promoção da saúde em jovens universitários
Autor(es) Marta Reis

Publicação Lisboa : ULHT, 2006
Descrição Física 78 p.

Notas Tese apresentada para a obtenção do grau de Mestre na especialidade de Sexologia, 
sob a orientação da professora doutora Margarida Gaspar de Matos, na Universidade 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias. - O trabalho incide na importância que a 
educação sexual tem na promoção de comportamentos de comportamentos sexuais 
saudáveis nos jovens. Para tal identificam-se os factores subjacentes aos 
comportamentos sexuais de risco como: antecipação da idade da primeira relação 
sexual, a duração dos relacionamentos, a existência de parceiros ocasionais e o uso 
inconsistente dos métodos contraceptivos e do preservativo, em particular.

Assunto(s) Educação sexual / Promoção da saúde / Estudantes do ensino superior / Jovens
Veja Também... Reis, Marta  

Localização TESIS-EDS-REI-2 (APF) - 3364 

Registo nº 3 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título A educação sexual no 1º ciclo do ensino básico : estudo de caso
Autor(es) Anabela Salvado Diogo

Publicação Lisboa : UA, 2003
Descrição Física 140 p.

Notas Dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Ensino das Ciências, 
Especialização em Ensino da Biologia, Universidade Aberta, sob a orientação da 
professora doutora Maria Teresa Morais de Oliveira. - É feito um acompanhamento da 
implementação e impacto de um projecto de Educação Sexual numa Escola do 1º ciclo 
do Ensino Básico. Tendo em conta os resultados obtidos, observou-se a existência de 
algum receio por parte dos professores envolvidos em fomentar actividades de 
Educação Sexual na escola. No entanto, nas turmas observadas, as actividades 
desenvolvidas proporcionaram uma evolução nos conhecimentos dos alunos e uma 
mudança de atitude face aos papéis sexuais sociais, ao respeito pelo outro e à 
expressão dos sentimentos. O trabalho contém uma descrição de jogos, actividades e 
questionários.

Assunto(s) Educação sexual na escola / Ensino básico 1º ciclo
Veja Também... Diogo, Anabela Salvado  

Localização TESIS-EDS-DIO-1 (APF) - 3454 
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Registo nº 4 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Prevenção primária da SIDA em jovens : avaliação de um projecto de prevenção : 
conhecimentos, comportamentos e atitudes

Autor(es) Alice Amélia de Freitas Pereira Cardoso
Publicação Porto : UP, 1999

Descrição Física 250 p.
Notas Dissertação apresentada à Universidade do Porto para obtenção do grau de Mestre no 

âmbito do Mestrado em Psicologia, Especialização em Psicologia da Saúde, sob 
orientação do professor doutor José Cruz. - Após uma abordagem ao fenómeno do 
VIH/SIDA relativamente à sua etiologia, aspectos psicossociais e epidemiologia, o 
trabalho centra-se na prevenção da doença nos jovens. Dois estudos práticos são 
apresentados: o primeiro teve como objectivo avaliar as mudanças ocorridas, a nível 
dos conhecimentos, atitudes e práticas sexuais num grupo de jovens que participou no 
"Projecto 18-25"; o segundo teve como objectivo identificar os conhecimentos, atitudes e 
práticas sexuais dos estudantes universitários.

Assunto(s) VIH-SIDA / Prevenção do VIH / Estudantes do ensino superior / Comportamento sexual
Veja Também... Cardoso, Alice Amélia  

Localização TESIS-VIH-CAR-1 (APF) - 3455 

Registo nº 2 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Educação sexual como factor promotor do desenvolvimento psicossexual dos jovens
Autor(es) Ana Paula Pinho Soares de Sousa

Publicação Braga : IEPUM, 2003
Descrição Física 145 p. + anexos

Notas Dissertação apresentada ao Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do 
Minho para provas de Mestrado em Psicologia, área de especialização em Psicologia 
Escolar, sob orientação da professora doutora Isabel Soares e do professor doutor 
Duarte Vilar. - Após a abordagem do comportamento sexual na adolescência e 
juventude, sistematizam-se algumas questões relativas à implementação e avaliação da 
educação sexual em contexto escolar em Portugal. Neste âmbito foi efectuada uma 
investigação de carácter exploratório onde se examinam as diferenças ao nível do 
desenvolvimento psicossexual de jovens, mediante a integração ou não da educação 
sexual no seu contexto escolar.

Assunto(s) Educação sexual na escola / Jovens / Desenvolvimento psicossexual
Veja Também... Sousa, Ana Paula Pinho Soares de  

Localização TESIS-EDS-SOU-1/1A 

Registo nº 15 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título A educação sexual nas escolas portuguesas : os professores como actores da sua 
implementação

Autor(es) Maria Helena de Almeida Reis
Publicação Lisboa : ULHT, 2003

Descrição Física 28 p.+34 p., anexos
Notas Dissertação de Mestrado em Sexologia, Departamento de Psicologia da Universidade 

Lusófona de Humanidades e Tecnologias, sob orientação dos Profs. doutores Maria 
Luísa Pedroso de Lima e Duarte Gonçalo Rei Vilar. - O objectivo essencial do trabalho é 
validar uma escala de medida da atitude dos professores do 2º e 3º ciclos do ensino 
básico em relação à educação sexual. A dissertação está estruturada em duas partes: 
Educação sexual em contexto escolar: validação de uma escala de atitudes dos 
professores; A implementação da Educação Sexual em contexto escolar: atitudes, 
religiosidade e estilo de ensino dos professores. Foram utilizados os seguintes 
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instrumentos: Questionário de Avaliação de Atitudes face à Educação Sexual (QAAPES) 
(Reis&Vilar, 2002), Escala de religiosidade (Correia, 2000) e Teaching Styles Inventory 
(TSI) (Grasha, 1996). 

Assunto(s) Educação sexual na escola / Professores / Escalas de atitudes
Veja Também... Reis, Maria Helena de Almeida  

Localização TESIS-EDS-REI-1/1A 

Registo nº 16 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título O papel dos conhecimentos e atitudes sobre sexualidade como pré-requisitos para 
comportamentos saudáveis

Autor(es) Maria Eugénia Cardoso Mascarenhas de Lemos
Publicação Coimbra : FMUC, 2001

Descrição Física 120 p. + anexos
Notas Dissertação de Mestrado em Saúde Pública, sob a orientação do prof. doutor João 

Santos Relvas, da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. - O estudo tem 
como finalidade analisar a influência que a educação sexual no ensino secundário tem 
no desenvolvimento de atitudes e comportamentos que promovam a saúde e previnam 
a doença. Desenvolvendo-se numa dupla vertente, teórica e prática, foi prioridade, para 
a autora, chegar a dados que permitissem tratar o tema da educação sexual e a pistas 
que indiciassem medidas a aplicar no futuro. Pretende-se também avaliar os 
conhecimentos e atitudes de um grupo de alunos de ambos os sexos face à sexualidade 
antes e após a introdução de um programa de indexação sexual. 

Assunto(s) Educação sexual na escola / Promoção da saúde / Estudantes do ensino secundário / 
Comportamentos de risco

Veja Também... Lemos, Maria Eugénia  
Localização TESIS-EDS-LEM-1 (APF) - 3486 

Registo nº 24 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título La construction identitaire des mères adolescentes
Autor(es) Filomena Gerardo Ponciano

Publicação Paris : Université René Descartes, 2002
Descrição Física 192 p.

Notas Dissertação em DEA, Cultures et Comportements Sociaux, sob a orientação de le 
professeur François de Singly, da Université René Descartes - Paris. - Memória 
descritiva sobre a construção da identidade de jovens raparigas que se tornaram mães 
num contexto de exclusão. A definição da identidade é feita ao longo da vida, mas 
adquire uma importância acrescida num momento de transição como é o da 
adolescência.

Assunto(s) Gravidez na adolescência / Maternidade na adolescência / Identidade
Veja Também... Ponciano, Filomena Gerardo  

Localização TESIS-ADO-PON-1 (APF) - 3605 

Registo nº 19 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Relaciones interpersonales y comportamientos sexuales a través de internet
Autor(es) Ana Alexandra Carvalheira dos Santos

Publicação Salamanca : Universidade de Salamanca, 2005
Descrição Física 318 p.

Notas Tese de Doutoramento apresentada na Universidade de Salamanca e dirigida por Félix 

Página Web 12 de 23

20-12-2010file://C:\Documents and Settings\Ana\Ambiente de trabalho\teses.htm



 
 

 
 

 
 

López Sánchez e Gerardo Prieto Adánez . - O desenvolvimento de relações 
interpessoais através da Internet é um fenómeno relativamente novo, de interesse 
sociológico e clínico, e com inúmeras implicações nas relações interpessoais e no bem-
estar relacional e social. O objectivo do trabalho é o de analisar a internet como um 
espaço de interacção interpessoal e social e estudar as motivações subjacentes à 
expressão e exploração sexual no ambiente virtual.

Assunto(s) Internet / Comportamento sexual / Relações interpessoais
Veja Também... Santos, Ana Alexandra Carvalheira dos  

Localização TESIS-SEX-SAN-1 (APF) - 3609 

Registo nº 17 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título A educação sexual numa escola do 3º ciclo do ensino básico : um estudo exploratório 
na Escola Básica 2, 3 Visconde de Chanceleiros - Alenquer (ano lectivo 2003-2004)

Autor(es) Maria Amália Sousa dos Santos Costa
Publicação Lisboa : FMUL, 2005

Descrição Física 179 p.
Notas Dissertação apresentada no III Curso de Mestrado de Saúde Escolar na Faculdade de 

Medicina, da Universidade de Lisboa, sob a orientação da professora doutora Leonor 
Levy. - O estudo pretende identificar o que representa a educação sexual na escola 
para os alunos e professores do 3º ciclo e para os pais dos alunos, tendo como eixos 
orientadores o conceito de sexualidade, as atitudes face à sexualidade e o conceito de 
educação sexual. A recolha de dados foi feita através de um questionário, realizado 
durante o ano lectivo 2003/2004, na Escola Básica 2,3 Visconde de Chanceleiros, no 
concelho de Alenquer.

Assunto(s) Educação sexual / Percepção / Representações da educação sexual / Ensino básico 3º 
ciclo

Veja Também... Costa, Maria Amália Sousa dos Santos  
Localização TESIS-EDS-COS-1 (APF) - 3610 

Registo nº 18 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Comportamentos na sexualidade : uma perspectiva de género
Autor(es) Beatriz Pavão

Publicação Lisboa : ISCTE, 2003
Descrição Física 92 p.

Notas Monografia apresentada no âmbito da Licenciatura em Psicologia Social e das 
Organizações, do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, sob a 
orientação da Dr.ª Lígia Amâncio. - O trabalho analisa a influência importância dos 
estereótipos sexuais assim como as atitudes e crenças acerca dos métodos 
contraceptivos. Aborda-se ainda a articulação entre envolvimento amoroso e 
comportamento preventivo de homens e mulheres, pretendendo dar mais um contributo 
na compreensão dos comportamentos de risco nas relações sexuais. Participaram no 
estudo 84 sujeitos, estudantes numa Universidade de Lisboa, sendo que a idade média 
situa-se nos 20,94 anos, não tendo sido consideradas variáveis como o nível 
socioeconómico, estatuto, etnia ou religião.

Assunto(s) Comportamento sexual / Factores de risco / Comportamentos de risco / Género
Veja Também... Pavão, Beatriz  

Localização TESIS-SEX-PAV-1 (APF) - 3611 

Registo nº 21 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 
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Título Os professores perante a educação sexual : estudo de caso em duas escolas com 3º 
ciclo

Autor(es) Ana Rosa Rodrigues Moreira
Publicação Braga : FF-UCP, 2006

Descrição Física 288 p.
Notas Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação, especialização em Pedagogia, 

apresentada à Faculdade de Filosofia de Braga da Universidade Católica Portuguesa, 
sob orientação do professor doutor José Henrique Silveira de Brito. - A educação sexual 
em meio escolar tem sido um tema que, progressivamente, tem suscitado interesse a 
profissionais da educação. Sendo o professor a figura central deste processo, e sendo 
indiscutível o precioso contributo que a educação sexual pode ter na realização pessoal 
dos indivíduos, procura-se compreender os diferentes posicionamentos deste grupo 
profissional perante a temática, tentando identificar os factores que determinam a sua 
abordagem (ou não) na escola. Para tal optou-se pelo estudo comparativo de duas 
escolas, com intervenções diferentes no que respeita à educação sexual.

Assunto(s) Educação sexual / Ensino básico / Percepção dos professores
Veja Também... Moreira, Ana Rosa Rodrigues  

Localização TESIS-EDS-MOR-1 (APF) - 3612 

Registo nº 14 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título O corte dos genitais femininos nos guineenses residentes em Portugal : um estudo 
exploratório

Autor(es) Carla Martingo
Publicação Lisboa : UA, 2006

Descrição Física 274 p.
Notas Dissertação de Mestrado em Relações Interculturais, da Universidade Aberta orientada 

pela professora doutora Teresa Joaquim. - O trabalho de investigação, de carácter 
exploratório, tem como objectivo avaliar a dimensão do fenómeno do corte dos genitais 
femininos nas comunidades guineenses residentes em Portugal. Pretende-se 
compreender as razões culturais que fundamentam a prática e reunir informação 
relevante para as organizações que, directa ou indirectamente, lidem com esta 
problemática.

Assunto(s) Mutilação genital feminina / Direitos sexuais e reprodutivos / Imigrantes guineenses / 
Área Metropolitana de Lisboa

Veja Também... Martingo, Carla  
Localização TESIS-FEM-MAR-1 (APF) - 3613 

Registo nº 20 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Quando a cegonha chega mais cedo... : um estudo sociológico do fenómeno da 
gravidez e maternidade na adolescência

Autor(es) Tânia Vanessa Fung Cuan
Publicação Lisboa : ISCTE, 2005

Descrição Física 130 p.
Notas Monografia apresentada no âmbito da Licenciatura em Sociologia e Planeamento, do 

ISCTE, orientada pelo professor Pedro Vasconcelos. - O estudo apresenta uma análise 
dos processos de contribuição, de assimilação e de aceitação de uma gravidez e 
maternidade durante a adolescência e as suas repercussões na vida familiar, escolar, 
afectiva, social e pessoal, a curto e a longo prazo. O trabalho contou com o contributo 
de diversas jovens, com idade não superior aos 19 anos, inscritas nas consultas para 
grávidas adolescentes, existentes na Maternidade Alfredo da Costa e no Hospital D. 
Estefânia.

Assunto(s) Gravidez na adolescência / Sexualidade na adolescência / Maternidade na adolescência
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Veja Também... Cuan, Tânia Vanessa Fung  
Localização TESIS-ADO-CUA-1 (APF) - 3614 

Registo nº 23 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Educação para a sexualidade na escola : os jovens perante os temas e a sua 
abordagem

Autor(es) Pedro Sequeira Daniel
Publicação Lisboa : ESECGLX, 2006

Descrição Física 148 p.
Notas Seminário de reflexão de final de curso da Licenciatura em Enfermagem, da Escola 

Superior de Enfermagem de Calouste Gulbenkian de Lisboa. - O estudo pretende 
avaliar a opinião dos alunos do 5º ano de escolaridade do concelho do Seixal 
relativamente aos temas a abordar em Educação para a Sexualidade e a forma como 
estes temas deverão ser introduzidos. Para tal desenvolveu-se um questionário aplicado 
a uma amostra constituída por 237 alunos, no ano lectivo 2005/2006, no Concelho do 
Seixal.

Assunto(s) Educação sexual / Percepção dos alunos / Estudantes do ensino básico
Veja Também... Daniel, Pedro Ricardo Sequeira  

Localização TESIS-EDS-DAN-1 (APF) - 3615 

Registo nº 22 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Pequenas grandes mães : percepções de justiça, crença num mundo justo e projectos 
de vida em adolescentes grávidas e adolescentes não grávidas

Autor(es) Teresa Roque Viegas
Publicação Lisboa : ISPA, 2006

Descrição Física 87 p.
Notas Monografia de Licenciatura em Psicologia Social e das Organizações, do Instituto 

Superior de Psicologia Aplicada. - Trabalho baseado num estudo empírico que pretende 
relacionar as variáveis Crença num Mundo Justo, Percepções de Justiça face às figuras 
parentais e Projectos de Vida assim como saber se existem diferenças entre 
adolescentes grávidas e adolescentes não grávidas no que concerne às variáveis. 

Assunto(s) Gravidez na adolescência / Maternidade na adolescência / Percepções de justiça / 
Crença num mundo justo / Projectos de vida

Veja Também... Viegas, Teresa Roque  
Localização TESIS-ADO-VIE-1 (APF) - 3616 

Registo nº 25 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Aborto induzido : das questões sociais ao relacionamento do casal
Autor(es) Ana Maria Correia de Campos

Publicação Lisboa : ULHT, 2002
Descrição Física 104 p.

Notas Tese apresentada no âmbito do Mestrado em Sexologia, pela Universidade Lusófona de 
Humanidades de Lisboa, sob a orientação da professora doutora Luísa Lima. - Numa 
primeira parte é apresentada uma análise teórica do aborto, como foi sendo visto ao 
longo da história até aos nossos dias. Numa segunda parte é feita uma avaliação prática 
das consequências, para a relação de casal, da realização de um aborto induzido. A 
amostra do estudo é constituída por 60 mulheres que realizaram um aborto, fora do 
contexto da lei portuguesa vigente durante o período do estudo, sendo o grupo controlo 
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constituído por igual número de mulheres que utilizam regularmente uma contracepção 
eficaz.

Assunto(s) Interrupção voluntária da gravidez / Relações conjugais
Veja Também... Campos, Ana Maria Correia de  

Localização TESIS-ABO-CAM-1 (APF) - 3617 

Registo nº 37 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Género e sexualidade : o duplo-padrão sexual como representação social
Autor(es) Marta Pereira Alves

Publicação Lisboa : ISCTE, 2004
Descrição Física 166 p.

Notas Tese apresentada no âmbito do 6º curso de Mestrado em Psicologia Social e 
Organizacional, do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, sob 
orientação da professora doutora Lígia Amâncio e do Professor doutor Valentim 
Rodrigues Alferes. - A teoria das representações sociais surge como modelo teórico de 
análise do género e da sexualidade, proporcionando um afastamento da tradição 
individualista e redutora na investigação em psicologia social. Da revisão dos estudos 
nacionais que abordam as diferenças entre os sexos na sexualidade, é possível 
observar que o duplo-padrão sexual é normalmente definido como a desigualdade nos 
comportamentos, atitudes e normas entre homens e mulheres e não como a dualidade 
na percepção e julgamento dos comportamentos e das atitudes sexuais de mulheres e 
de homens, enquanto alvos dessa avaliação. Tendo como objectivo realçar o carácter 
socialmente construído e ideologicamente inteligível dessa duplicidade moral e social, 
pretende-se analisar os contornos das representações sociais da sexualidade pré-
conjugal, recorrendo a dois estudos empíricos e baseando-se nas respostas a um 
questionário de 308 jovens do ensino superior português.

Assunto(s) Género / Sexualidade / Representações sociais / Estudantes do ensino superior
Veja Também... Alves, Marta Pereira  

Localização TESIS-SEX-ALV-1 (APF) - 3617 

Registo nº 26 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Disfunções sexuais femininas e depressão
Autor(es) Erika Gouveia Teixeira Morbeck Coelho

Publicação Lisboa : ULHT, 2005
Descrição Física 79 p.

Notas Dissertação de Mestrado em Sexologia, pela Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias, sob a orientação do Professor doutor Mário Lourenço. - O trabalho de 
investigação tem como objectivo estudar as interacções entre as disfunções sexuais 
femininas e a depressão está dividido em duas partes, sendo a primeira um estudo 
teórico e a segunda um trabalho empírico, em contexto clínico. A amostra foi recolhida 
no Hospital Júlio de Matos, em Lisboa e em duas clínicas de sexologia do Porto, sendo 
constituída por pacientes que apresentavam disfunção sexual de acordo com o DSM-IV, 
com idade média de 31,48 anos.

Assunto(s) Disfunções sexuais femininas / Dispareunia / Depressão
Veja Também... Coelho, Erika Gouveia Teixeira Morbeck  

Localização TESIS-SEX-COE-1 (APF) - 3618 

Registo nº 27 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título A educação sexual e os professores
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Autor(es) Lúcia Ramiro
Publicação Lisboa : ULHT, 2006

Descrição Física 101 p.
Notas Tese de Mestrado em Sexologia, pela Universidade Lusófona de Humanidades e 

Tecnologias, sob a orientação da professora doutora Margarida Gaspar de Matos. - O 
trabalho de investigação incide sobre educação sexual em meio escolar. Numa primeira 
parte, faz-se uma abordagem teórica da importância da educação sexual e os factores 
de sucesso da mesma, em que o professor assume o papel principal. Posteriormente, é 
feita uma análise empírica da formação, conhecimentos, atitudes, grau de conforto e 
percepção de felicidade dos professores. 

Assunto(s) Educação sexual na escola / Professores / Atitudes / Conhecimentos
Veja Também... Ramiro, Lúcia  

Localização TESIS-EDS-RAM-1 (APF) - 3619 

Registo nº 28 Tipo de documento: Multimédia 

Título Jogos de espelhos : saberes e representações das crianças e adultos sobre sexualidade
Autor(es) Maria Fátima Forreta

Documento 
electrónico 

Acrobat Reader

Publicação Lisboa : ISCTE, 2005
Descrição Física 171 p.

Notas Dissertação submetida como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em 
Educação e Sociedade, com a orientação da professora doutora Ana Nunes de Almeida 
e apresentada no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. - Trabalho 
de investigação baseado num estudo de caso realizado junto de 16 crianças, com 
idades compreendidas ente os 8 e os 11 anos e dos seus pais. Procura-se caracterizar 
e compreender os discursos infantis sobre a sexualidade humana, contrapondo-os às 
representações dos respectivos pais, com o objectivo de questionar as coincidências 
e/ou dissonâncias entre ambos os grupos.

Assunto(s) Crianças / Adultos / Percepção da sexualidade
Veja Também... Forreta, Maria Fátima  

Localização TESIS-SEX-FOR-1 (APF) - 3621 

Registo nº 29 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Atitudes dos adolescentes face à sexualidade e às relações amorosas
Autor(es) Catarina Rodrigues Reis

Publicação Lisboa : ISPA, 2001
Descrição Física 272 p.

Notas Seminário da monografia de Licenciatura na área de Psicologia Clínica, sob a 
orientação do mestre Nuno Nodin, apresentado no Instituto Superior de Psicologia 
Aplicada. - O trabalho tem como principal objectivo comparar as atitudes dos 
adolescentes face à sexualidade e às relações amorosas, tendo em conta a variável de 
género. Com esta finalidade recorreu-se a um questionário que foi aplicado junto de 
uma amostra de 229 adolescentes de ambos os sexos, com idades compreendidas 
entre os 15 e os 18 anos.

Assunto(s) Sexualidade na adolescência / Relações amorosas / Identidade
Veja Também... Reis, Catarina Rodrigues  

Localização TESIS-ADO-REI-1 (APF) - 3628 
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Registo nº 31 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Semiótica da cegonha: jovens, sexualidade e risco de gravidez não desejada : Eros 
juvenilia: sexualidade estudantil e auto-eficácia contraceptiva

Autor(es) Otília Maria Pavia Roque
Publicação Lisboa : ULHT, 2000

Descrição Física 49 p.
Notas Dissertação de Mestrado em Sexologia, orientada pelo Professor doutor Américo 

Baptista e apresentada na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. - A 
gravidez não desejada na adolescência e juventude é um problema cultural, social e 
individual com implicações biológicas e psicológicas. Alguns aspectos do 
desenvolvimento nesta fase do ciclo vital têm implicações específicas e directas na 
esfera da sexualidade. A este propósito é desenvolvido um estudo cujo objectivo central 
é caracterizar a sexualidade juvenil pré-conjugal. Foram inquiridos, através de um 
questionário auto-administrado, 397 estudantes dos ensinos secundário, profissional e 
superior de estabelecimentos de ensino da cidade de Évora.

Assunto(s) Sexualidade na adolescência / Gravidez na adolescência / Gravidez indesejada
Veja Também... Roque, Otília Maria Pavia  

Localização TESIS-ADO-ROQ-1 (APF) - 3631 

Registo nº 33 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Representações sociais da violência sexual : um estudo realizado com pacientes 
atendidos em um hospital público de Belo Horizonte

Autor(es) Ramon Luiz Braga Dias Moreira
Publicação Belo Horizonte : Universidade Federal de Minas Gerais, 1997

Descrição Física 135 p.
Notas Dissertação apresentada no âmbito do Mestrado em Psicologia da Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a 
orientação do Professor doutor Marcos Goursand de Araújo. - A pesquisa levada a cabo 
no âmbito deste trabalho revela que homens e mulheres parecem partilhar 
representações sociais semelhantes no que diz respeito à violência sexual. Algumas 
diferenças importantes foram, porém, observadas. Mais mulheres que homens 
consideram que a manutenção do casamento era factor importante para sustentar uma 
relação em que ocorre a agressão sexual. Os homens, mais do que as mulheres, 
tendem a culpabilizar o agressor sexual e a puni-lo com severas sanções. Mulheres e 
homens imputaram grande valor à sedução feminina como factor que desencadeia a 
agressão sexual.

Assunto(s) Violência sexual / Representações sociais
Veja Também... Moreira, Ramon Luiz Braga Dias  

Localização TESIS-SEX-MOR-1 (APF) - 3632 

Registo nº 32 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Infertilidade feminina e personalidade
Autor(es) Inês Vieira Antunes de Pina Cabral

Publicação Lisboa : ISPA, 2007
Descrição Física 166 p.

Notas Tese de Mestrado em Psicologia da Saúde, pelo Instituto Superior de Psicologia 
Aplicada, sob a orientação da professora doutora Isabel Leal. - O trabalho incide sobre a 
psicologia da gravidez e da maternidade, mais concretamente sobre a infertilidade 
feminina e a hipótese de existência de traços de personalidade diferenciadores da 
amostra de mulheres inférteis comparativamente à população normativa. O estudo parte 
da concepção da personalidade enquanto uma constelação de traços - Teoria dos 
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Traços - e da sua organização hierárquica em termos de cinco dimensões básicas - o 
Modelo dos Cinco Factores. Fazendo uso do Inventário da Personalidade NEO Revisto 
(NEO-PI-R) aferido para a população portuguesa, foi recolhida uma amostra de 50 
mulheres da consulta de infertilidade da Maternidade Dr. Alfredo da Costa. 

Assunto(s) Infertilidade feminina / Personalidade / Análise psicológica
Veja Também... Cabral, Inês Vieira Antunes de Pina  

Localização TESIS-PLF-CAB-1 (APF) - 3633 

Registo nº 35 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título As mulheres telefonam às cegonhas : família, procriação e bioética no espaço público
Autor(es) José Luís de Oliveira Garcia

Publicação Lisboa : ISCTE, 1995
Descrição Física 265 p.

Notas Dissertação de Mestrado em Sociologia da Família, sob orientação da professora Ana 
Nunes de Almeida, do Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa. - A 
dissertação, de cariz sociológico, centra-se num estudo sobre o processo de construção 
ético-normativa e jurídica que pretende regulamentar o desenvolvimento e os usos 
sociais das novas tecnologias da reprodução medicamente assistida (RMA) em 
Portugal. O estudo assume-se como uma investigação e uma reflexão sociológicas 
sobre as estruturas, instituições, processos e discursos através dos quais a sociedade 
portuguesa tem vindo a constituir um espaço público de discussão e de produção 
normativa acerca da RMA

Assunto(s) Procriação medicamente assistida / Bioética
Veja Também... Garcia, José Luís de Oliveira  

Localização TESIS-PLF-GAR-1 (APF) - 3634 

Registo nº 34 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Experiências românticas, sexuais e negociação para sexo seguro nos adolescentes 
alentejanos

Autor(es) Maria Margarida Santana Fialho Sim-Sim
Publicação Salamanca : Universidade de Salamanca, 2007

Descrição Física 452 p.
Notas Tese apresentada no âmbito do Doutoramento em Sexualidad y Relaciones 

Interpersonales pela Faculdad de Psicologia, da Universidade de Salamanca, sob a 
orientação do Doutor António Fuertes Martín. - O estudo apresenta um enquadramento 
teórico da temática seguindo-se uma investigação empírica com a apresentação dos 
resultados e discussão. Elegeram-se para este estudo indivíduos que se encontravam 
entre o 9º e os 12º anos de escolaridade, habitantes na região de Évora. Os principais 
objectivos deste estudo são: caracterizar os sujeitos em alguns aspectos do 
desenvolvimento romântico e da sexualidade, observar o fenómeno amoroso e 
caracterizar os sujeitos no contexto das estratégias de negociação do uso do 
preservativo e consistência no uso do mesmo.

Assunto(s) Sexualidade na adolescência / Comportamento sexual / Relações interpessoais / 
Relações amorosas / Alentejo / Adolescentes

Veja Também... Sim-Sim, Maria Margarida Santana Fialho  
Localização TESIS-ADO-SIM-1 (APF) - 3635 

Registo nº 36 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Adolescentes recluídos, toxicodependências e doenças infecto-contagiosas
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Autor(es) Ana Cristina Correia dos Reis Fonseca ; Maria de Fátima Queirós Alves Miranda ; 
Olinda Maria Silva Monteiro

Publicação Porto : ISSSP, 2002
Descrição Física 65 p. + anexos

Notas Relatório final do curso de pós-graduação em Abordagens e Modelos de Intervenção na 
Adolescência, do Instituto Superior de Serviço Social do Porto. - O relatório começa por 
abordar teoricamente as problemáticas da adolescência e comportamentos delinquentes 
assim como as concepções científicas sobre a punição e seus dispositivos. Apresenta-
se igualmente o projecto "Prevenção de Doenças Infecto-Contagiosas em meio 
prisional" que foi implementado junto de um grupo de adolescentes recluídos no 
Estabelecimento Prisional do Porto. 

Assunto(s) Reclusos / Adolescentes / Delinquência / Toxicodependência / Doenças infecto-
contagiosas / Prevenção da doença

Veja Também... Fonseca, Ana Cristina Correia dos Reis  
Miranda, Maria de Fátima Queirós Alves  
Monteiro, Olinda Maria Silva  

Localização TESIS-ADO-FON-1 (APF) - 3646 

Registo nº 38 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Contribuição para o conhecimento dos comportamentos sexuais dos adolescentes : 
promoção da saúde sexual e prevenção do VIH/SIDA

Autor(es) Sónia Maria Ferreira Dias
Publicação Lisboa : IHMT , 2006

Descrição Física 305 p.
Notas Dissertação para obtenção do grau de Doutor no ramo de Saúde Internacional, 

apresentada no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de 
Lisboa. - O trabalho tem como objectivos aprofundar o conhecimento sobre a 
sexualidade e os comportamentos sexuais nos adolescentes escolarizados e identificar 
necessidades e factores relevantes para a Saúde Sexual e prevenção do VIH/SIDA. 
Foram efectuados dois estudos, um de carácter mais teórico e o outro com dados 
qualitativos. O estudo quantitativo pretende descrever os conhecimentos, atitudes e 
práticas na área da sexualidade com relevância para a prevenção do VIH/SIDA nos 
jovens e analisar as relações entre os comportamentos sexuais adoptados e as 
variáveis sócio-demográficas, psicossociais e as dos contextos sociais do jovem 
(família, pares, escola e comunidade). O segundo estudo, qualitativo, propõe-se 
identificar e aprofundar os factores e processos ligados à protecção e ao risco 
individuais e do contexto social, visando compreender as dinâmicas subjacentes aos 
conhecimentos, atitudes e comportamentos sexuais relevantes para a prevenção do 
VIH/SIDA. 

Assunto(s) Comportamento sexual / Adolescentes / VIH-SIDA / Prevenção da doença
Veja Também... Dias, Sónia Maria Ferreira  

Localização TESIS-EDS-DIA-1 (APF) - 3662 

Registo nº 39 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Quando a cegonha bate à porta : abordagem sociológica ao fenómeno da maternidade 
na adolescência

Autor(es) Ana Micaela Pereira Gaspar
Publicação Lisboa : ISCTE, 1997

Descrição Física 152 p. 
Notas Trabalho final apresentado no âmbito da Licenciatura em Sociologia pelo Instituto 

Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, orientado pelo professor doutor José 
Machado Pais. - O trabalho de investigação encontra-se alicerçado em 12 histórias de 
vida que retratam a situação das mães adolescentes e está formalmente estruturado 
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nos seguintes capítulos: Na terra das mães adolescentes: uma questão cultural; 
Sexualidade na adolescência: práticas e significados; Molduras culturais na maternidade 
na adolescência; Gravidez (in)desejada: o processo de assimilação.

Assunto(s) Maternidade na adolescência / Sexualidade na adolescência / Gravidez na adolescência
Veja Também... Gaspar, Ana Micaela Pereira  

Localização TESIS-ADO-GAS-1 (APF) - 3663 

Registo nº 41 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Anatomia de uma opção contraceptiva
Autor(es) Suzana Fernandes Rodrigues

Publicação Lisboa : FPCE, 1997
Descrição Física 311 p. + anexos

Notas Dissertação de Mestrado em Psicoterapias e Psicologia da Saúde, sob a orientação da 
professora doutora Maria Luísa Queiroz de Barros, apresentada à Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. - A investigação 
subjacente ao trabalho centrou-se no estudo de uma amostra de mulheres a partir de 
uma população que frequenta as consultas de planeamento familiar num centro de 
saúde. Foi feita uma caracterização da amostra relativamente ao método contraceptivo 
escolhido e a análise e classificação das significações individuais sobre o planeamento 
familiar assim como sobre a tomada de decisão.

Assunto(s) Mulheres / Contracepção / Métodos contraceptivos / Tomada de decisão
Veja Também... Rodrigues, Suzana Fernandes  

Localização TESIS-PLF-ROD-1 (APF) - 3665 

Registo nº 43 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Contextos relacionais de vulnerabilidade e protecção para a gravidez na adolescência
Autor(es) Ana Isabel Leite de Freitas Pereira

Publicação Coimbra : FPCE, 2001
Descrição Física 312 p. + anexos

Notas Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica, especialidade Cognitivo 
Comportamental e Sistémica, apresentada à Faculdade de Psicologia e das Ciências da 
Educação da Universidade de Coimbra, sob a orientação da prof. doutora Maria Cristina 
Canavarro. - A autora começa por apresentar uma revisão bibliográfica sobre questões 
da gravidez vivida no contexto da adolescência, mas também sobre os aspectos 
relacionais nesta faixa etária, nomeadamente, a psicopatologia do desenvolvimento e a 
importância do estudo das relações, as relações afectivas entre pais e filhos e o apoio 
social e relações interpessoais. Na segunda parte do trabalho, é apresentado um estudo 
comparativo sobre grávidas adolescentes e adolescentes sem história de gravidez, 
focando os resultados nos antecedentes da gravidez adolescente, especificamente de 
que modo, face a uma condição sócio-económica baixa, as relações que a adolescente 
estabelece com o ambiente mais imediato da família e os contextos relacionais mais 
alargados - escola, pares, relações românticas, outras - são importantes no 
desenvolvimento de vulnerabilidades/protecção para a gravidez precoce.

Assunto(s) Gravidez na adolescência / Adolescentes / Relação pais-filhos / Relações interpessoais
Veja Também... Pereira, Ana Isabel Freitas  

Localização TESIS-ADO-PER-1/1A 

Registo nº 42 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Ciúme : da honra sócio-cultural à vergonha da realidade psicológica : estudo teórico-
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clínico sobre três homens detidos por crimes passionais
Autor(es) Isabel Ferreira

Publicação [s.l.] : [s.n.], 1994
Descrição Física 230 p. + anexos

Notas Monografia de fim de curso apresentada na área de Psicologia Clínica sob a orientação 
da Dra Ângela Vila-Real. - A monografia começa por referenciar alguns dados 
etnológicos relativamente ao ciúme efectuando, retratando a forma como foram 
evoluindo as noções de família, casamento, sexualidade, adultério e papéis sociais, na 
realidade judaico-cristã. O autor inclui igualmente um análise sobre a psicopatologia 
descritiva do ciúme e também sobre a legislação do homicídio, passando depois à 
apresentação e análise dos casos, tendo como base a entrevista recolhida e a aplicação 
do TAT - Teste de Apercepção Temática. 

Assunto(s) Ciúme / Violência na família / Violência contra as mulheres
Veja Também... Ferreira, Isabel  

Localização TESIS-MTR-FER-1 (APF) - 3668 

Registo nº 13 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Educação sexual em contexto escolar : das concepções às práticas
Autor(es) Maria Cristina Rodrigues Lourenço

Publicação Coimbra : FPCE, 2007
Descrição Física 197 p.

Notas Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação, especialização em Psicologia da 
Educação, apresentada à Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade de Coimbra, realizada sob a orientação dos professores doutores Maria 
Isabel Alberto e Duarte Vilar. - Pretende-se conhecer as concepções que os vários 
intervenientes no processo educativo têm da educação sexual, em contexto escolar. 
Outro dos objectivos do estudo é identificar as concretizações efectivas da educação 
sexual em contexto escolar e perceber de que modo as concepções influenciam ou não 
as práticas.

Assunto(s) Educação sexual na escola / Ensino básico 2º ciclo / Atitudes
Veja Também... Lourenço, Maria Cristina Rodrigues  

Localização TESIS-EDS-LOU-1/1A 

Registo nº 44 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Do primeiro beijo ao primeiro filho : o roteiro sexual para uma maternidade na 
adolescência

Autor(es) Ana Cristina Henriques Marques
Publicação Lisboa, 2005

Descrição Física 308 p. e anexos
Notas Tese de Mestrado em Família e Sociedade, apresentada no ISCTE, sob a orientação da 

professora doutora Anália Torres. - A problemática da gravidez na adolescência é 
analisa tomando como ponto de partida os diferentes "roteiros sexuais" que conduzem à 
maternidade em jovens com menos de 20 anos, inserindo-os nos seus contextos mais 
alargados e tendo em conta as estratégias individuais e particulares das jovens, para 
quem os conceitos de sexualidade, género, parentalidade ou juventude assumem 
significados diferentes.

Assunto(s) Gravidez na adolescência / Maternidade na adolescência / Família
Veja Também... Marques, Ana Cristina Henriques  

Localização TESIS-ADO-MAR-1 (APF) - 3723 
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Registo nº 45 Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso) 

Título Agresiones verbales-emocionales, físicas y sexuales en las relaciones de pareja de los 
adolescentes : naturaleza y factores asociados

Autor(es) Andrés A. Fernández Fuertes
Publicação Salamanca, 2007

Descrição Física 281 p.
Notas Tese de doutoramento apresentada na Faculdade de Psicologia da Universidade de 
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