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ALGUNS DISPOSITIVOS PARA ATENDIMENTO  EM SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NO MUNICÍPIO DE 

TERESINA 

A categoria de Serviço Social do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade (PRMSFC/UESPI), diante das 

demandas e das necessidades de Articulação em Rede, após ter construído o Manual Serviço Social em Tempos de Pandemia 

(https://www.canva.com/design/DAD4s9QnTX4/P0Gidx38yhFKAOqkGVbqFw/view?utm_content=DAD4s9QnTX4&utm_campaign=designsh

are&utm_medium=link&utm_source=sharebutton)  e está constantemente atualizando os mais diversos serviços da Rede, compreendeu a 

importância de mapear também serviços no atendimento psicológico gratuito, por isso a sistematização dos serviços a seguir. Cumpre assinalar 

que este é um material que estará em permanente construção, tal como tem sido os materiais relacionados a Rede construída no Manual Serviço 

Social em Tempos de Pandemia. Caso queira agregar em alguma informação, clique aqui https://forms.gle/w1wRWc4a6PFRvzA26 .  

                                                               
 

NOME DO 

SERVIÇO 
COMO FUNCIONA 

 

PERFIL/PÚBLICO-

ALVO 

 

ENDEREÇO 

 

CONTATO 

 

Clínica Escola 

UNINASSAU 

Jóquei 

 

Atendimento psicológico por horário marcado e 

gratuito. 

 

Crianças, Adolescentes, 

Adultos, Idosos e 

público em geral 

Av. Jóquei Clube, 710, 

Bairro: Jóquei 

(86) 99987-5328 

 

Clínica Escola 

UNINASSAU 

Sul 

 

Os atendimentos estão funcionando de forma remota 

e/ou presencial.. a ado para a abordagem adequada. 

Além disso, a Clínica Escola oferece o atendimento 

remoto. 

 

Crianças, Adolescentes, 

Adultos, Idosos e 

público em geral 

Rua Dr Otto Tito, 1771, 

Bairro: Redenção 

(Em frente ao HUT) 

(86) 3194-1819 

https://www.canva.com/design/DAD4s9QnTX4/P0Gidx38yhFKAOqkGVbqFw/view?utm_content=DAD4s9QnTX4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD4s9QnTX4/P0Gidx38yhFKAOqkGVbqFw/view?utm_content=DAD4s9QnTX4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://forms.gle/w1wRWc4a6PFRvzA26
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Clínica Escola de 

Psicologia da 

Faculdade 

Integral 

Diferencial 

(UniFacid) 

 

A/O interessado(a) deverá entrar em contato com o 

serviço, informando nome e telefone, para 

posteriormente ter sua triagem e atendimento 

agendado. 

Adolescentes acima de 

12 anos, adultos, idosos 

Av. Lindolfo Monteiro, 

2572, Horto Florestal 

(Ao lado da UniFacid) 

(86) 3216-7934 

CLÍNICA 

SOCIAL 

 

Para ser atendido o/a interessado(a) deve entrar em 

contato com o email a seguir: 

clinicasocial.pi@gmail.com           

Paga uma taxa social a combinar no atendimento. 

 

Adolescentes, adultos, 

idosos 

clinicasocial.pi@gmail.c

om  

clinicasocial.pi@

gmail.com 

 

GRACE 

 

Escuta e Assistência Social na prevenção contra o suicídio 

e apoio aos sobreviventes. 

 

 

Jovens, Adultos e Idosos Rua Dez, n° 5306, Satélite (86) 3237-0077 

Grupo CREARE 

 

Atendimentos presenciais e online. Oferece o 

Acolhimento Voluntário: destina-se a quem se sente 

angustiado, ansioso ou deprimido. O primeiro 

atendimento – o acolhimento – é prestado de forma 

voluntária. Para acompanhamento psicológico 

contínuo, deve-se entrar em contato com os 

profissionais cadastrados e negociar um valor social. 

 

Adolescentes, Adultos, 

Idosos. 

Instagram: 

 

https://www.instagram.co

m/crearegrupo/ 

 

Informações pelo 

site: 

 

https://sites.googl

e.com/view/grupo

creare/p%C3%A1

gina-

inicial?authuser=

0            

mailto:clinicasocial.pi@gmail.com
mailto:clinicasocial.pi@gmail.com
mailto:clinicasocial.pi@gmail.com
mailto:clinicasocial.pi@gmail.com
mailto:clinicasocial.pi@gmail.com
https://www.instagram.com/crearegrupo/
https://www.instagram.com/crearegrupo/
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https://sites.google.com/view/grupocreare/p%C3%A1gina-inicial?authuser=0
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NUJOC 

Solidariedade 

O/A interessado(a) deve entrar em contato via e-mail 

(nujoc.solidariedade@gmail.com) com o assunto 

“Atendimento Psicológico” ou preencha o 

formulário “Necessito de Ajuda” 

http://nujocsolidariedade.site/necessitodeajuda/ 

no site e informe o interesse pelo atendimento, 

preenchendo todos os dados corretamente. 

 

O atendimento é online, gratuito e irá durar enquanto 

permanecer o isolamento social. 

Adolescentes, Adultos, 

Idosos e Público em 

geral. 

Instagram:  

@nujoc.solidariedade 

 

Site: 

http://nujocsolidariedade.

site/ 

 

Por email: 

 

nujoc.solidariedad

e@gmail.com 

 
 

Ou 

 

Pelo formulário: 

 

http://nujocsolidar

iedade.site/necess

itodeajuda/ 

 
 

PSICOMUNIDADE 

 

Psicoterapia online e presencial/ Psicoterapia breve/ 

Aconselhamento Psicológico 

 

 

Crianças, Adolescentes, 

Adultos, Idosos 

Instagram: 

@psicomunidade21 

https://www.instagram.co

m/psicomunidade21/ 

 

Agendamentos pelo 

formulário 

Instagram: 

@psicomunidade21 

https://www.insta

gram.com/psicom

unidade21/ 

 
 

PROJETO 

PSICOTHERAPIA 

SOCIAL 

 

ATENDIMENTO ONLINE. Escuta de angústias, dúvidas 

e orientações sem a necessidade de um processo 

terapêutico, a fim de acolher demandas de forma mais 

pontual, entretanto havendo necessidade de 

acompanhamento o paciente será encaminhado. 

Jovens e Adultos 

Instagram: 

 

@psicotherapiasocialoficial 

https://www.instagram.com

/psicotherapiasocialoficial/ 

Agendamentos pelo 

WhatsApp: 

(86) 99831-5005 

http://nujocsolidariedade.site/necessitodeajuda/
http://nujocsolidariedade.site/
http://nujocsolidariedade.site/
mailto:nujoc.solidariedade@gmail.com
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PSICÓLOGOS 

EM REDE 

Atendimento psicológico online. Psicoterapia online. 

Aconselhamento psicológico. 

Criança, Adolescente, 

Adulto, Idoso, Gestante 

Orientação de pais 

Orientação de educadores 

Instagram: 

@psicologosemrede 

https://www.instagram.com

/psicologosemrede/ 

 

Agendamentos 

através do 

preenchimento do 

formulário 

disponibilizado no 

perfil do Instagram 

PSICÓLOGOS DE 

PLANTÃO 

 

Plantão Psicológico Gratuito: oferecem até 03 sessões, 

dependendo do caso, a ser avaliado na primeira. 

 

Para agendar atendimento pelo plantão psicológico 

gratuito, informe: 

1- Nome completo 

2- Idade 

3- Disponibilidade de horário 

4- Telefone com DDD, informe também se é whatsapp 

(se for de menor, informe também o número do seu 

responsável para autorização) 

 

Qualquer pessoa que 

necessitar 

emergencialmente de 

atendimento psicológico. 

Acessar o Instagram 

@psicologosdeplantao_ 

https://www.instagram.com

/psicologosdeplantao_/ 

 
 

Agendamentos Via 

Direct (Mensagem 

Pelo Instagram) 

Serviço Escola de 

Psicologia 

FATEPI/FAESPI 

O/A interessado(a) deverá entrar em contato com o 

serviço e fornecer seus dados pessoais. Após isso, um 

profissional de psicologia irá entrar em contato para 

agendar o atendimento. Taxa: R$ 2,00. 

Crianças, Adolescentes, 

Adultos, Idosos e 

Público em geral. 

Avenida Pernambuco, 

2298, Aeroporto 

Próx. à Engecopi (Bairro 

Marquês) 

(86) 3003-3844 

Serviço Escola de 

Psicologia (SEP) 

UNIFSA 

 

Para ter acesso ao serviço o/a interessado(a) deve 

ligar e fornecer alguns dados pessoais. Após esse 

momento responderá um questionário para saber se 

faz parte do grupo de risco. Se não fizer parte do 

Adolescentes, Adultos, 

Idosos e público em 

geral 

Av. Barão de Gurgueia, 

2636 

Bairro: São Pedro 

 

(86) 99474-6367 

(86) 3218-5922 

 

https://www.instagram.com/psicologosemrede/
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*Pesquisa realizada pelas residentes de Serviço Social do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade da UESPI 

(PRMSFC/UESPI) por meio de contato telefônico, envio de e-mails, redes sociais, entre outros.  

grupo de risco o/a interessado(a) poderá comparecer a 

Instituição onde será realizado seu cadastro, triagem e 

posteriormente será colocado na lista de espera para 

consulta. 

Obs: O interessado poderá pagar uma taxa que varia 

de R$ 1 até R$ 15. 

 

 

SERVIÇO DE 

PSICOLOGIA DA 

UESPI 

 

O serviço fornece atendimento psicológico gratuito. Para 

acessá-lo o interessado deve preencher o formulário 

disponível no instagram. 

 

Estudantes, servidores, 

técnicos e docentes da 

UESPI 

Campus Poeta Torquato 

Neto 

Instagram: 

@uespioficial | 

Linktree 

 

Vidas Brasileiras 

(Vidas 

LBTQIAP) 

 

Para receber o atendimento o/a interessado(a) deve 

entrar em contato através do instagram a seguir: 

@terapia.vidasbrasileiras 

 

Psicoterapia social: Acompanhamento psicológico 

continuado, com sessões de até 60 minutos, com 

valores definidos a partir de avaliação 

socioeconômico. 

Acolhimento Psicológico Voluntário: Acolhimento 

voluntário de questões psicológicas pontuais. Até 3 

sessões com duração de até 50 minutos cada. 

População em geral; 

Ações prioritárias para 

LGBTQs. 

Instagram: 

@terapia.vidasbrasileiras 

https://www.instagram.co

m/terapia.vidasbrasileiras

/                 

Instagram: @ 

terapia.vidasbrasil

eiras 

https://www.insta

gram.com/terapia.

vidasbrasileiras/ 

 
 

Ou Whatsapp: 

(86) 99947 2249 

https://linktr.ee/uespioficial
https://linktr.ee/uespioficial
https://www.instagram.com/terapia.vidasbrasileiras/
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