
Atividades do SAPSI (2018)

Atendimento Psicoterápico Individual 
Infantil/Adolescente/Adulto;

Atendimento Psicoterapêutico em 
Grupo:Modalidade Psicoterapia 
Breve;

Atendimento Psicoterápico para 
Família e Casal;

Grupo de crianças e Grupo de pais,                       
mães e/ou responsáveis por crian-
ças; 

Grupo de Apoio às Pessoas com 
Hipertensão Arterial Pulmonar;

Grupo de Atenção Psicológica ao 
Paciente com Doenças Dermatológi-
cas Autoimunes;

Grupo de Apoio Psicológico a Pesso-
as com Vivências de Perdas e Lutos;

Atividades do Núcleo de Estudos em 
Psicologia, Migrações e Culturas;

Grupo de Cessação do Tabagismo;
Atividades do Laboratório de Orienta-
ção Profissional (LIOP).

SAPSI - Serviço de Atenção Psicológica
Departamento de Psicologia
Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas  
Bloco D, 2º andar
Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Universitário - Trindade - 
CEP 88.010-970 - Florianópolis
SC - Brasil
Fone: +55 (48) 3721-9402 - 3721-4989
Email: sapsi@cfh.ufsc.br
Site: sapsi.paginas.ufsc.br¹

¹Elaboração: Estagiários e Equipe Técnica 
do SAPSI 2018.1 

Acolhimento no SAPSI

Atendimento Psicológico 
de Urgência

Você está sentindo extrema aflição, 
angústia em função de alguma 
perda, escolhas que tem que fazer, 
dificuldades amorosas, tristeza, 
ansiedade, etc. e necessita de aten-
dimento imediato?

Se sim, você pode procurar nosso 
serviço de ACOLHIMENTO!



O QUE É O ACOLHIMENTO? 

O acolhimento é um  atendimento 
para situações de urgência psicológi-
ca. Seu objetivo é amparar a pessoa 
que busca atendimento por proble-
mas que exijam atenção imediata.
Além de possibilitar à pessoa resga-
tar sua capacidade de pensar sobre a 
situação em que se encontra, o aco-
lhimento pode servir para orientar 
sobre outros locais de atendimento 
social e/ou de saúde em que o usuá-
rio pode encontrar auxílio para sua 
demanda.

Se houver plantonistas disponíveis, 
você terá que preencher uma ficha de 
identificação e aguardar ser chamado 
(de acordo com a ordem de chega-
da).
Se não houver plantonistas disponí-
veis no momento da procura, pode-
rão ser consultadas as possibilidades 
de outros horários.
A sessão dura em média 50 min e 
pode ser agendado um retorno.

Posso pedir encaminhamento para 
outros profissionais da saúde, 
como psiquiatras?
O plantonista responsável pelo aten-
dimento pode indicar outras possibili-
dades de atendimento e auxiliar no 
contato com instituições sociais e/ou 
de saúde (Centros de Saúde, CAPS, 
clínicas sociais, projetos de extensão 
no próprio Sapsi, etc.). Mas não é 
possível fazer um encaminhamento 
direto e oficial.

Posso agendar acolhimento?
Não. O atendimento é realizado por 
ordem de chegada ao serviço e de 
acordo com a disponibilidade dos 
plantonistas.PERGUNTAS FREQUENTES

O acolhimento é psicoterapia?
Não. O acolhimento psicológico é um 
atendimento pontual focado na crise 
que gerou a urgência. 

Posso pedir atestado psicológico 
através do acolhimento?
Não. Podemos fornecer declaração 
de comparecimento.

COMO FUNCIONA?

Se você identificar que precisa de 
acolhimento, informe à recepção. 
Os acolhimentos psicológicos são 
realizados de segunda à sexta-feira. 
O atendimento é organizado por 
ordem de chegada e condicionado à 
disponibilidade de plantonistas no 
Serviço.


