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A Revista Psicologia e Saúde é um periódico eletrônico publicado semestralmente que objetiva 

difundir e promover o conhecimento científico mediante o diálogo da Psicologia com outras 

disciplinas da Saúde (e.g., Enfermagem, Medicina, Fisioterapia, Assistência Social etc.), 

conectando a produção de tais áreas com a saúde. Seu intuito é disseminar, de forma gratuita, 

contribuições locais e internacionais oriundas de pesquisas, reflexões teóricas, notas técnicas e 

resenhas visando o desenvolvimento da Psicologia como disciplina e prática profissional de 

referência no campo da saúde e da cultura. A Revista Psicologia e Saúde é um produto do 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Católica Dom Bosco. Atualmente 

está indexada ao LATINDEX e ao PePSIC e em processo de submissão ao REDALYC. 

 

O número temático “Análise do Comportamento e Saúde” tem o objetivo de reunir 

contribuições inéditas que promovam avanços na compreensão das relações entre 

comportamento e saúde na perspectiva da Análise do Comportamento. O número em questão 

está aberto a trabalhos teórico-conceituais, básicos e aplicados que discutam questões relevantes 

a respeito da prática psicológica fundamentada na Análise do Comportamento no campo da 

saúde. São especialmente bem-vindos trabalhos que abordem questões referentes à atuação 

interdisciplinar entre psicólogos e outros profissionais de saúde (medicina, fonoaudiologia, 

terapia ocupacional, enfermagem, nutrição, fisioterapia etc.), de modo a elucidar possíveis 

contribuições da Análise do Comportamento na condição de ciência para a prática profissional 

nesse campo. As contribuições podem ser enviadas em português, espanhol ou inglês. 
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Normas para envio dos trabalhos: 

http://www.gpec.ucdb.br/pssa/index.php/pssa/about/submissions#authorGuidelines. 
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