:: ESTUDOS AVANÇADOS DE CASOS CLÍNICOS

SESSÃO MENSAL DE 3 HORAS (ULTIMA QUARTA-FEIRA DE CADA MÊS)
HORÁRIO: 10H ÀS 13H

Preço por sessão: 30 € ::: Preço por 2 sessões 55 €
Certificado entregue no final de cada sessão
Por: Eduardo Monteiro ::: Psicólogo Clínico e Psicoterapeuta Dinâmico

:: METODOLOGIA:

Pretende-se, com estas acções de formação explorar um estudo de caso, tendo em
conta o modelo dinâmico e dando ênfase à exploração da avaliação psicológica
projectiva, de forma a delimitar as directrizes essenciais da intervenção terapêutica.
A metodologia é essencialmente prática e pretende-se que o formando explore os
dados retirados da avaliação projectiva, assim como a sua utilização para a
elaboração de um relatório e delimitação da intervenção terapêutica.

Os interessados que se inscrevam até 4 dias antes da acção de formação recebem por email os dados da avaliação psicológica, assim como uma breve introdução teórico-prática
acerca do mesmo.
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:: 1ª SESSÃO:
1ª Sessão dia 24 de Janeiro de 2007
Miguel, 3 anos
Motivo: Mutismo
Avaliação: Ludodiagnóstico (abordagem dinâmica)

Pretende-se analisar uma sessão de ludodiagnóstico e enquadrar os resultados da
observação com a anamenese de forma a delimitar a intervenção terapêutica assim como
delimitar estratégias de intervenção com a família.

:: 2ª SESSÃO:
2ª Sessão dia 21 de Fevereiro de 2007
Jacinta, 30 anos
Motivo: Dificuldades Relacionais
Avaliação: Teste de Relações Objectais de Phillipson

Pretende-se interpretar os dados da avaliação projectiva, e integrar os motivos da
consulta e o perfil psicológico, de forma a enquadrar uma intervenção terapêutica .

:: 3ª SESSÃO:
3ª Sessão dia 28 de Março de 2007
João, 15 anos
Motivo: Desmaios e Tiques sem causa Orgânica
Avaliação: Rorschach Sistema Integrativo do Rorschach de J. Exner
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Pretende-se analisar uma sessão de ludodiagnóstico e enquadrar os resultados da
observação com a anamenese de forma a delimitar a intervenção terapêutica assim como
delimitar estratégias de intervenção com a família.

:: 4 ª SESSÃO:
4ª Sessão dia 18 de Abril de 2007
Joana, 8 anos
Motivo: Hiperactividade
Avaliação: Teste Pata Negra de Louis Corman

Pretende-se perceber através da análise do teste projectivo Pata Negra, as dificuldades
emocionais/relacionais que originam a excessiva actividade motora e as dificuldades de
concentração. Delimitar estratégias de intervenção terapêutica

Preço por sessão: 30 € ::: Preço por 2 sessões 55 €
Certificado entregue no final de cada sessão
Por: Eduardo Monteiro ::: Psicólogo Clínico e Psicoterapeuta Dinâmico
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