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Profissionais e autoridades de saúde alertam sobre as sequelas emocionais que o cenárioProfissionais e autoridades de saúde alertam sobre as sequelas emocionais que o cenário

vivido com a pandemia de vivido com a pandemia de coronavírus coronavírus pode trazer à população. Há projetos quepode trazer à população. Há projetos que

oferecem atendimento psicológico e psiquiátrico com valores mais baixos do que osoferecem atendimento psicológico e psiquiátrico com valores mais baixos do que os

geralmente cobrados em consultórios particulares ou mesmo de graça. geralmente cobrados em consultórios particulares ou mesmo de graça. 

O Centro de Valorização da Vida (CVV), por exemplo, segue ofertando apoio emocionalO Centro de Valorização da Vida (CVV), por exemplo, segue ofertando apoio emocional

gratuito remotamente. O serviço disponibilizado pela associação é feito por voluntáriosgratuito remotamente. O serviço disponibilizado pela associação é feito por voluntários

selecionados e treinados para oferecer atendimento sigiloso, sem julgamentos eselecionados e treinados para oferecer atendimento sigiloso, sem julgamentos eGAÚCHA +GAÚCHA +14:3014:30 -  - 16:3016:30AO VIVO
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acolhedor. O CVV atende 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados, peloacolhedor. O CVV atende 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados, pelo

telefone 188 ou via chat e e-mail pelo site telefone 188 ou via chat e e-mail pelo site cvv.org.brcvv.org.br.  .  

Veja este guia com opções para procurar ajuda:Veja este guia com opções para procurar ajuda:

Rede pública Rede pública 

LEIA MAISLEIA MAIS

"Poderão faltar psicólogos e psiquiatras": saúde mental caminha para crise após"Poderão faltar psicólogos e psiquiatras": saúde mental caminha para crise após

pandemia de coronavíruspandemia de coronavírus

Vida de Lucas ganhou novo ritmo depois da covid-19Vida de Lucas ganhou novo ritmo depois da covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre recomenda que pessoas que nãoA Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre recomenda que pessoas que não

estiverem se sentido bem e apresentarem sintomas iniciais de doenças psicológicas,estiverem se sentido bem e apresentarem sintomas iniciais de doenças psicológicas,

como como ansiedadeansiedade e  e depressãodepressão, procurem sua unidade de saúde de referência para, procurem sua unidade de saúde de referência para

encaminhamento aos serviços da Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único deencaminhamento aos serviços da Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de

Saúde (SUS). Para os atendimentos de urgência e emergência em Saúde (SUS). Para os atendimentos de urgência e emergência em saúde mentalsaúde mental, há dois, há dois

plantões abertos 24 horas:plantões abertos 24 horas:

Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS) - Rua Professor Manoel Lobato, 151,Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS) - Rua Professor Manoel Lobato, 151,

bairro Santa Tereza bairro Santa Tereza 

Plantão de Emergência em Saúde Mental IAPI - Rua Três de Abril, 90, bairroPlantão de Emergência em Saúde Mental IAPI - Rua Três de Abril, 90, bairro

Passo d'Areia Passo d'Areia 

Os Caps AD, que atendem usuários de álcool e outras drogas, realizam acolhimento semOs Caps AD, que atendem usuários de álcool e outras drogas, realizam acolhimento sem

agendamento prévio, ou seja, os pacientes podem ir diretamente até uma das unidades.agendamento prévio, ou seja, os pacientes podem ir diretamente até uma das unidades.

Confira os endereços: Confira os endereços: 

Caps AD Vila Nova - Avenida Cavalhada, 1.930  Caps AD Vila Nova - Avenida Cavalhada, 1.930  

Caps AD Lomba do Pinheiro - Rua Dona Firmina, 144  Caps AD Lomba do Pinheiro - Rua Dona Firmina, 144  

Caps AD - Avenida Carneiro da Fontoura, 57 Caps AD - Avenida Carneiro da Fontoura, 57 
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Caps AD Cristal - Rua Doutor Raul Moreira, 253  Caps AD Cristal - Rua Doutor Raul Moreira, 253  

Caps AD NHNI - Avenida Pernambuco, 1.700  Caps AD NHNI - Avenida Pernambuco, 1.700  

Caps AD Caminhos do Sol - Avenida Protásio Alves, 7.585  Caps AD Caminhos do Sol - Avenida Protásio Alves, 7.585  

Caps AD Centro Céu Aberto - Rua Comendador Azevedo, 97  Caps AD Centro Céu Aberto - Rua Comendador Azevedo, 97  

Caps AD Girassol - Avenida João Antônio Silveira, 440 Caps AD Girassol - Avenida João Antônio Silveira, 440 

Plataformas Plataformas 

A A Rede Virtual de Aprendizagem em Saúde Coletiva – Revira SaúdeRede Virtual de Aprendizagem em Saúde Coletiva – Revira Saúde é uma plataforma é uma plataforma

online que disponibiliza o contato de profissionais que oferecem teleatendimentoonline que disponibiliza o contato de profissionais que oferecem teleatendimento

gratuito para todas as pessoas que precisam de apoio psicológico durante a pandemia.gratuito para todas as pessoas que precisam de apoio psicológico durante a pandemia.

Veja como utilizar a plataforma: Veja como utilizar a plataforma: 

Acesse o Acesse o site da iniciativa.site da iniciativa.

Clique em “quero consultar um/a profissional de saúde”.Clique em “quero consultar um/a profissional de saúde”.

Leia as orientações e clique em “atendimentos online gratuitos com profissionaisLeia as orientações e clique em “atendimentos online gratuitos com profissionais

de saúde”.de saúde”.

Aplique o filtro “psicólogos” para ver as opções disponíveis.Aplique o filtro “psicólogos” para ver as opções disponíveis.

Clique no ícone de interesse no mapa e escolha um profissional para entrar emClique no ícone de interesse no mapa e escolha um profissional para entrar em

contato. contato. 

Instituições com consultas a baixo custo Instituições com consultas a baixo custo 

Contemporâneo: Instituto de Psicanálise e Transdisciplinaridade Contemporâneo: Instituto de Psicanálise e Transdisciplinaridade 

Rua Casemiro de Abreu, 651 – Boa Vista, Porto Alegre Rua Casemiro de Abreu, 651 – Boa Vista, Porto Alegre 

Atendimento psicológico e psiquiátrico para crianças, adolescentes, adultos eAtendimento psicológico e psiquiátrico para crianças, adolescentes, adultos e

idosos.idosos.

Psiquiatria:Psiquiatria: somente atendimento presencial  somente atendimento presencial 

Psicoterapia individual:Psicoterapia individual: atendimento presencial e online, sendo a primeira atendimento presencial e online, sendo a primeira

consulta gratuita e os valores seguintes definidos conforme a renda familiar doconsulta gratuita e os valores seguintes definidos conforme a renda familiar do

paciente, a partir de R$ 75. paciente, a partir de R$ 75. 

Agendamentos e dúvidas:Agendamentos e dúvidas: WhatsApp (51) 98275-0189  WhatsApp (51) 98275-0189 

Centro de Estudos da Família e do Indivíduo (Cefi)Centro de Estudos da Família e do Indivíduo (Cefi)GAÚCHA +GAÚCHA +14:3014:30 -  - 16:3016:30AO VIVO
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Rua Carlos Trein Filho, 34 – Rio Branco, Porto Alegre Rua Carlos Trein Filho, 34 – Rio Branco, Porto Alegre 

Atendimento psicológico e psiquiátrico individual, familiar e de casal Atendimento psicológico e psiquiátrico individual, familiar e de casal 

Consultas particulares e convênios, com atendimentos sociais conforme aConsultas particulares e convênios, com atendimentos sociais conforme a

disponibilidade dos profissionais da clínica.  disponibilidade dos profissionais da clínica.  

Agendamentos para triagem: Agendamentos para triagem: (51) 99420-7006 (51) 99420-7006 

Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre 

Rua Tobias da Silva, 287 - Moinhos de Vento, Porto Alegre Rua Tobias da Silva, 287 - Moinhos de Vento, Porto Alegre 

Rua Sinimbu, 973 - Nossa Senhora de Lourdes, Caxias do Sul Rua Sinimbu, 973 - Nossa Senhora de Lourdes, Caxias do Sul 

Atendimento psicanalítico online durante a pandemiaAtendimento psicanalítico online durante a pandemia

A primeira consulta é R$ 45. O valor das próximas sessões é combinado peloA primeira consulta é R$ 45. O valor das próximas sessões é combinado pelo

profissional que atende o paciente. profissional que atende o paciente. 

Agendamentos para Porto Alegre:Agendamentos para Porto Alegre: (51) 98524-0638, das 11h às 19h  (51) 98524-0638, das 11h às 19h 

Agendamentos para Caxias do Sul:Agendamentos para Caxias do Sul: (54) 98416-6397, das 14h às 18h  (54) 98416-6397, das 14h às 18h 

Instituto de Psicologia Social Pichón-Rivière Instituto de Psicologia Social Pichón-Rivière 

Rua João Guimarães 31, sala 504 – Santa Cecília, Porto Alegre Rua João Guimarães 31, sala 504 – Santa Cecília, Porto Alegre 

Atendimento psicológico online e acessível e para a comunidade Atendimento psicológico online e acessível e para a comunidade 

O valor das consultas é combinado de acordo com a renda do paciente, podendoO valor das consultas é combinado de acordo com a renda do paciente, podendo

variar entre R$ 60 e R$ 100 variar entre R$ 60 e R$ 100 

Agendamentos: Agendamentos: contato@pichonpoa.com.br contato@pichonpoa.com.br 

Instituto Wilfred Bion  Instituto Wilfred Bion  

Rua Pedro Pieretti, 80 - Jardim Botânico, Porto Alegre Rua Pedro Pieretti, 80 - Jardim Botânico, Porto Alegre 

Atendimento psicológico presencial e online Atendimento psicológico presencial e online 

A primeira consulta é R$ 55, sendo os próximos valores negociados diretamenteA primeira consulta é R$ 55, sendo os próximos valores negociados diretamente

com o terapeuta com o terapeuta 

Agendamentos:Agendamentos: (51) 3319-7665 e (51) 99172-7977   (51) 3319-7665 e (51) 99172-7977  

Fundação Universitária Mário Martins  Fundação Universitária Mário Martins  

Rua Dona Laura, 185 - Rio Branco, Porto Alegre Rua Dona Laura, 185 - Rio Branco, Porto Alegre 

Atendimento psicológico e psiquiátrico nas modalidades presencial e online Atendimento psicológico e psiquiátrico nas modalidades presencial e online GAÚCHA +GAÚCHA +14:3014:30 -  - 16:3016:30AO VIVO
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O valor da consulta é R$ 80O valor da consulta é R$ 80

Agendamentos:Agendamentos: (51) 3333-3266 e (51) 98585-0120   (51) 3333-3266 e (51) 98585-0120  

ITIPOA Psicanálise e Criatividade  ITIPOA Psicanálise e Criatividade  

Rua Ramiro Barcelos, 1.517/208 - Floresta, Porto Alegre Rua Ramiro Barcelos, 1.517/208 - Floresta, Porto Alegre 

A primeira consulta de avaliação custa R$ 65. Depois, o paciente combina o valorA primeira consulta de avaliação custa R$ 65. Depois, o paciente combina o valor

dos atendimentos diretamente com o terapeuta, de acordo com sua renda.  dos atendimentos diretamente com o terapeuta, de acordo com sua renda.  

Agendamentos:Agendamentos: (51) 3311-3008 e (51) 99926-2936   (51) 3311-3008 e (51) 99926-2936  

Instituto Cyro Martins  Instituto Cyro Martins  

Rua General Souza Doca, 70 - Petrópolis, Porto AlegreRua General Souza Doca, 70 - Petrópolis, Porto Alegre

Atendimentos psiquiátricos e psicológicos nas modalidades presencial e online Atendimentos psiquiátricos e psicológicos nas modalidades presencial e online 

Psicologia:Psicologia: a partir de R$ 25 com estagiários da área e R$ 70 com terapeutas a partir de R$ 25 com estagiários da área e R$ 70 com terapeutas

formados, uma vez por semana. Depois de três meses, o valor da consulta passaformados, uma vez por semana. Depois de três meses, o valor da consulta passa

para R$ 90para R$ 90

Psiquiatria:Psiquiatria: R$ 110  R$ 110 

Agendamentos:Agendamentos: (51) 3338-6041 e (51) 99805-5808   (51) 3338-6041 e (51) 99805-5808  

Sigmund Freud Associação Psicanalítica Sigmund Freud Associação Psicanalítica 

Rua Marquês do Herval, 375 - Moinhos de Vento, Porto Alegre Rua Marquês do Herval, 375 - Moinhos de Vento, Porto Alegre 

Atendimento psicanalítico online e para crianças, adolescentes e adultosAtendimento psicanalítico online e para crianças, adolescentes e adultos

O valor das consultas é combinado diretamente com os terapeutas O valor das consultas é combinado diretamente com os terapeutas 

Agendamentos:Agendamentos: (51) 99627-9382, do meio-dia às 21h ou pelo e-mail (51) 99627-9382, do meio-dia às 21h ou pelo e-mail

sig@sig.org.br sig@sig.org.br 

Instituto Fernando PessoaInstituto Fernando Pessoa

Rua Mariante, 356 – Rio Branco, Porto Alegre Rua Mariante, 356 – Rio Branco, Porto Alegre 

Atendimento psicológico e psiquiátrico nas modalidades presencial e online Atendimento psicológico e psiquiátrico nas modalidades presencial e online 

Sessão semanal de psicoterapia, com duração de 50 minutos, por R$ 65. Sessão semanal de psicoterapia, com duração de 50 minutos, por R$ 65. 

Agendamentos:Agendamentos: (51) 3346-6588, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e à (51) 3346-6588, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e à

noite e finais de semana pelo número (51) 99969-6459  noite e finais de semana pelo número (51) 99969-6459  

E-mail: E-mail: ifpessoa@terra.com.br ifpessoa@terra.com.br GAÚCHA +GAÚCHA +14:3014:30 -  - 16:3016:30AO VIVO
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Círculo Psicanalítico do Rio Grande do SulCírculo Psicanalítico do Rio Grande do Sul

Rua Senhor dos Passos, 235 - Sala 1001, Centro Histórico, Porto AlegreRua Senhor dos Passos, 235 - Sala 1001, Centro Histórico, Porto Alegre

Agendamentos:Agendamentos: (51) 99509-4 447 ou 3221-3292 (51) 99509-4 447 ou 3221-3292

Centro de Atendimento Psicoterápico (CAP) do Centro de Estudos LuísCentro de Atendimento Psicoterápico (CAP) do Centro de Estudos Luís

Guedes (CELG)Guedes (CELG)

Atendimento psicoterápico e clínico nas modalidades presencial e online. OsAtendimento psicoterápico e clínico nas modalidades presencial e online. Os

psicólogos e psiquiatras atendem diretamente em seus consultórios particularespsicólogos e psiquiatras atendem diretamente em seus consultórios particulares

Psicoterapia:Psicoterapia: R$ 80   R$ 80  

Atendimento clínico:Atendimento clínico: R$ 130 R$ 130

Agendamentos:Agendamentos: WhatsApp (51) 98018-9067 WhatsApp (51) 98018-9067

Centro de Estudos Atendimento e Pesquisa da Infância e da AdolescênciaCentro de Estudos Atendimento e Pesquisa da Infância e da Adolescência

(Ceapia)(Ceapia)

Rua Coronel Bordini, 434 - Auxiliadora, Porto AlegreRua Coronel Bordini, 434 - Auxiliadora, Porto Alegre

Atendimento psicológico para crianças, adolescentes e seus paisAtendimento psicológico para crianças, adolescentes e seus pais

Consultas presenciais e online, sendo somente virtual durante a bandeira pretaConsultas presenciais e online, sendo somente virtual durante a bandeira preta

O valor da consulta fica em torno de R$ 86, podendo ser reavaliado de acordo comO valor da consulta fica em torno de R$ 86, podendo ser reavaliado de acordo com

a renda da famíliaa renda da família

Agendamentos:Agendamentos: (51) 3343-6490 (51) 3343-6490

Centro de Estudos José de Barros Falcão (CEJBF)Centro de Estudos José de Barros Falcão (CEJBF)

Rua Uruguai, 335, conj. 25 – Centro Histórico, Porto AlegreRua Uruguai, 335, conj. 25 – Centro Histórico, Porto Alegre

Atendimento psiquiátrico e psicoterápico nas modalidades presencial e onlineAtendimento psiquiátrico e psicoterápico nas modalidades presencial e online

O valor da consulta particular é R$ 75O valor da consulta particular é R$ 75

Agendamentos: Agendamentos: (51) 3228-2001 ou (51) 98594-9810(51) 3228-2001 ou (51) 98594-9810

Universidades Universidades 

Feevale Feevale 

LEIA MAISLEIA MAIS
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Ansiedade, irritabilidade e falta da escola: durante a pandemia, família encontrouAnsiedade, irritabilidade e falta da escola: durante a pandemia, família encontrou

apoio na terapiaapoio na terapia

Confira como ajudar alguém com depressão ou outro transtorno mental e os passosConfira como ajudar alguém com depressão ou outro transtorno mental e os passos

para reforçar a resiliênciapara reforçar a resiliência

A A Universidade FeevaleUniversidade Feevale oferece atendimento psicológico aos moradores de  oferece atendimento psicológico aos moradores de NovoNovo

HamburgoHamburgo e da região do Vale do Sinos por meio do Centro Integrado de Psicologia (CIP) e da região do Vale do Sinos por meio do Centro Integrado de Psicologia (CIP)

da instituição. Os atendimentos são realizados por alunos concluintes do curso deda instituição. Os atendimentos são realizados por alunos concluintes do curso de

Psicologia e supervisionados por professores e profissionais da área.   Psicologia e supervisionados por professores e profissionais da área.   

O público-alvo dos atendimentos são crianças a partir dos nove anos, adolescentes,O público-alvo dos atendimentos são crianças a partir dos nove anos, adolescentes,

adultos e idosos. Existe a possibilidade de gratuidade nas consultas, mediante avaliaçãoadultos e idosos. Existe a possibilidade de gratuidade nas consultas, mediante avaliação

de ficha socioeconômica. No entanto, caso o paciente não se encaixe nos critériosde ficha socioeconômica. No entanto, caso o paciente não se encaixe nos critérios

avaliados, é possível obter atendimento por um valor acessível, que será informadoavaliados, é possível obter atendimento por um valor acessível, que será informado

diretamente ao solicitante.  diretamente ao solicitante.  

Os interessados em participar devem entrar em contato pelo e-mail cip@feevale.br eOs interessados em participar devem entrar em contato pelo e-mail cip@feevale.br e

aguardar o retorno da equipe com as devidas orientações.  aguardar o retorno da equipe com as devidas orientações.  

Universidade La SalleUniversidade La Salle

AA Universidade La Salle Universidade La Salle disponibiliza atendimentos psicológicos em duas modalidades: a disponibiliza atendimentos psicológicos em duas modalidades: a

primeira é a oferta de consultas com psicólogos egressos (ex-alunos da instituição) porprimeira é a oferta de consultas com psicólogos egressos (ex-alunos da instituição) por

um valor mais baixo, enquanto a segunda é um atendimento à comunidade realizadoum valor mais baixo, enquanto a segunda é um atendimento à comunidade realizado

pelos acadêmicos formandos da instituição, que estagiam na unidade do Serviço Escolapelos acadêmicos formandos da instituição, que estagiam na unidade do Serviço Escola

de Psicologia (SEP), e são supervisionados por profissionais habilitados. de Psicologia (SEP), e são supervisionados por profissionais habilitados. 

Nesta última modalidade, o paciente passa por um processo de triagem, onde uma fichaNesta última modalidade, o paciente passa por um processo de triagem, onde uma ficha

socioeconômica é aplicada a fim de interpretar sua realidade financeira e social. Osocioeconômica é aplicada a fim de interpretar sua realidade financeira e social. O

documento contempla quatro faixas de valores, que serão avaliados pelos profissionaisdocumento contempla quatro faixas de valores, que serão avaliados pelos profissionais

ou acadêmicos junto ao paciente, para definir qual o investimento possível.  ou acadêmicos junto ao paciente, para definir qual o investimento possível.  

Em casos de extrema vulnerabilidade social, o atendimento é gratuito e pode serEm casos de extrema vulnerabilidade social, o atendimento é gratuito e pode ser

renovado conforme a necessidade do paciente, até o recebimento de alta ourenovado conforme a necessidade do paciente, até o recebimento de alta ouGAÚCHA +GAÚCHA +14:3014:30 -  - 16:3016:30AO VIVO
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encaminhamento a outros profissionais. Os interessados podem entrar em contato peloencaminhamento a outros profissionais. Os interessados podem entrar em contato pelo

telefone (51) 3476-8333 ou pelo WhatsApp (51) 98061-5555. Pelas redes sociais datelefone (51) 3476-8333 ou pelo WhatsApp (51) 98061-5555. Pelas redes sociais da

instituição (instituição (@lasallesaude@lasallesaude), também é possível receber acolhimento e agendar), também é possível receber acolhimento e agendar

consultas. consultas. 

UniRitter UniRitter 

Por meio do projeto de Plantão Psicológico, a Por meio do projeto de Plantão Psicológico, a UniRitter UniRitter oferece atendimento online eoferece atendimento online e

imediato às pessoas que estejam em sofrimento emocional durante a pandemia. Deimediato às pessoas que estejam em sofrimento emocional durante a pandemia. De

acordo com a professora responsável pela atividade, Tadiela Rodrigues, o atendimentoacordo com a professora responsável pela atividade, Tadiela Rodrigues, o atendimento

pode se estender em até três consultas e está disponível para pacientes de qualquerpode se estender em até três consultas e está disponível para pacientes de qualquer

idade.  idade.  

O atendimento é realizado pela professora, acompanhada de um estagiário, porO atendimento é realizado pela professora, acompanhada de um estagiário, por

vídeochamada. Após as consultas iniciais, se apresentar demanda, a pessoa tambémvídeochamada. Após as consultas iniciais, se apresentar demanda, a pessoa também

receberá atendimento no Centro Integrado de Saúde, que pode ser tanto em psicoterapiareceberá atendimento no Centro Integrado de Saúde, que pode ser tanto em psicoterapia

individual quanto em grupos, que são supervisionados pela mesma profissional. individual quanto em grupos, que são supervisionados pela mesma profissional. 

Para demonstrar interesse no atendimento, é necessário entrar em contato pelo e-mailPara demonstrar interesse no atendimento, é necessário entrar em contato pelo e-mail

tadiela.rodrigues@uniritter.edu.br. tadiela.rodrigues@uniritter.edu.br. 

Ulbra Ulbra 

A A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra)Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) disponibiliza atendimento de psicoterapia à disponibiliza atendimento de psicoterapia à

comunidade pelo Serviço-escola de Psicologia (Clinesp), com profissionaiscomunidade pelo Serviço-escola de Psicologia (Clinesp), com profissionais

supervisionando os estagiários da área. O projeto oferece consultas semanais, de acordosupervisionando os estagiários da área. O projeto oferece consultas semanais, de acordo

com a demanda do paciente, por uma mensalidade de R$ 85.  com a demanda do paciente, por uma mensalidade de R$ 85.  

Os atendimentos ocorrem de forma presencial, em Os atendimentos ocorrem de forma presencial, em CanoasCanoas (Avenida Farroupilha, 8.001, (Avenida Farroupilha, 8.001,

prédio 22 - 2º andar). No entanto, em função da bandeira preta no modelo deprédio 22 - 2º andar). No entanto, em função da bandeira preta no modelo de

distanciamento controlado, as consultas estão restritas aos pacientes que já estavam emdistanciamento controlado, as consultas estão restritas aos pacientes que já estavam em

atendimento. atendimento. 

Mesmo assim, os interessados podem se inscrever para a lista de espera pelo telefoneMesmo assim, os interessados podem se inscrever para a lista de espera pelo telefone

(51) 3477-9269. Esses pacientes serão chamados para agendar consultas quando o(51) 3477-9269. Esses pacientes serão chamados para agendar consultas quando o

atendimento retomar à normalidade. atendimento retomar à normalidade. GAÚCHA +GAÚCHA +14:3014:30 -  - 16:3016:30AO VIVO
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A instituição conta ainda com o Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência (Naviv),A instituição conta ainda com o Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência (Naviv),

que oferece atendimento psicológico gratuito para vítimas de violência e pessoasque oferece atendimento psicológico gratuito para vítimas de violência e pessoas

encaminhadas pelo sistema judiciário de Canoas. O agendamento das consultas tambémencaminhadas pelo sistema judiciário de Canoas. O agendamento das consultas também

é feito pelo número (51) 3477-9269. é feito pelo número (51) 3477-9269. 

Unisinos Unisinos 

A partir do Programa de Atenção Ampliada à Saúde (PAAS), que é o Serviço-EscolaA partir do Programa de Atenção Ampliada à Saúde (PAAS), que é o Serviço-Escola

interdisciplinar dainterdisciplinar da Unisinos Unisinos, a instituição oferece atendimentos na área da psicologia, a instituição oferece atendimentos na área da psicologia

para a comunidade de para a comunidade de São LeopoldoSão Leopoldo. Neste momento, as atividades estão sendo. Neste momento, as atividades estão sendo

realizadas pelos estagiários de forma remota e gratuita para pacientes com rendarealizadas pelos estagiários de forma remota e gratuita para pacientes com renda

familiar de até três salários mínimos.  familiar de até três salários mínimos.  

No atendimento presencial, pode ocorrer a cobrança de taxas simbólicas, de no máximoNo atendimento presencial, pode ocorrer a cobrança de taxas simbólicas, de no máximo

R$ 8 por consulta. Pacientes que não se encaixem no requisito da renda familiar, tambémR$ 8 por consulta. Pacientes que não se encaixem no requisito da renda familiar, também

conseguem obter atendimento por valor acessível com profissionais credenciados,conseguem obter atendimento por valor acessível com profissionais credenciados,

formados pela Unisinos.  formados pela Unisinos.  

Interessados nos atendimentos podem entrar em contato com a instituição pelo e-mailInteressados nos atendimentos podem entrar em contato com a instituição pelo e-mail

 paas@unisinos.br.  paas@unisinos.br. 

UnivatesUnivates

O Vale a Vida é um projeto vinculado ao Programa de Pós-Graduação em CiênciasO Vale a Vida é um projeto vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências

Médicas (PPGCM) e ao Parque Científico e Tecnológico daMédicas (PPGCM) e ao Parque Científico e Tecnológico da Universidade do Vale do Universidade do Vale do

Taquari (Univates)Taquari (Univates), que oferece atendimento psiquiátrico e psicoterápico online e, que oferece atendimento psiquiátrico e psicoterápico online e

gratuito aos moradores dos vales do Taquari e do Rio Pardo, maiores de 18 anos. Ao todo,gratuito aos moradores dos vales do Taquari e do Rio Pardo, maiores de 18 anos. Ao todo,

estão disponíveis 600 teleconsultas, que são realizadas por psiquiatras e psicólogos.estão disponíveis 600 teleconsultas, que são realizadas por psiquiatras e psicólogos.

Para participar, é necessário realizar inscrição por meio Para participar, é necessário realizar inscrição por meio deste sitedeste site. O paciente receberá,. O paciente receberá,

de forma remota, uma avaliação psiquiátrica e quatro sessões de psicoterapia comde forma remota, uma avaliação psiquiátrica e quatro sessões de psicoterapia com

espaço de uma semana entre elas. Mais informações podem ser obtidas na espaço de uma semana entre elas. Mais informações podem ser obtidas na página dopágina do

projeto no Facebookprojeto no Facebook, no , no sitesite, pelo WhatsApp (51) 99666-9151 ou pelo e-mail, pelo WhatsApp (51) 99666-9151 ou pelo e-mail

valeavida@univates.br.valeavida@univates.br.
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O projeto tem a parceria da Universidade de Santa Cruz do Sul (O projeto tem a parceria da Universidade de Santa Cruz do Sul (UniscUnisc) e da Universidade) e da Universidade

Estadual do Rio Grande do Sul (Estadual do Rio Grande do Sul (UergsUergs), e conta com a participação das secretarias de), e conta com a participação das secretarias de

Saúde de Lajeado e de Santa Cruz do Sul, além das empresas Tekann Tecnologia daSaúde de Lajeado e de Santa Cruz do Sul, além das empresas Tekann Tecnologia da

Informação e Tummi Aplicativos e Desenvolvimento.Informação e Tummi Aplicativos e Desenvolvimento.

Produção: Jhully PintoProdução: Jhully Pinto

Mais sobre:Mais sobre: saúde mentalsaúde mental coronavíruscoronavírus ansiedadeansiedade depressãodepressão
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RECOMENDADOSRECOMENDADOS

SymplaSympla || PatrocinadoPatrocinado

theLotter.comtheLotter.com || PatrocinadoPatrocinado

Primeiras Leituras Em Psicanálise: Id, Ego E SuperegoPrimeiras Leituras Em Psicanálise: Id, Ego E Superego

Morre aos 37 anos o ator gaúcho Léo Rosa, vítima de um câncerMorre aos 37 anos o ator gaúcho Léo Rosa, vítima de um câncer

Prêmio de loteria multimilionário para ser agarrado no Brasil. Leia como participar!Prêmio de loteria multimilionário para ser agarrado no Brasil. Leia como participar!

NovelodgeNovelodge || PatrocinadoPatrocinado

Rainha Elizabeth e o marido não falaram sobre a cor da pele do filho de Meghan, diz OprahRainha Elizabeth e o marido não falaram sobre a cor da pele do filho de Meghan, diz Oprah

Você não vai mais querer viajar em um cruzeiro após ver essas imagens,[Galerie]Você não vai mais querer viajar em um cruzeiro após ver essas imagens,[Galerie]

"Eu acredito que o povo brasileiro não queira sequer ter um candidato como esse", diz"Eu acredito que o povo brasileiro não queira sequer ter um candidato como esse", diz
Bolsonaro sobre LulaBolsonaro sobre Lula
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