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A psicoterapia tem a função de dar apoio à pessoa, 
ajudando a ver as diversas situações que acontecem 
em sua vida de forma mais clara e nítida. É uma cons-
trução conjunta de conhecimentos que levam o indiví-
duo a uma mudança e um estilo de vida mais saudável.

Você precisa de Psicoterapia quando...

- Estiver a procura de autoconhecimento.
- Estiver em sofrimento com alguma questão que não 
consegue resolver.
- Estiver com dificuldades de relacionamentos interpesso-
ais e de comunicação, na vida pessoal e/ou profissional.
- Estiver passando por situações de risco, acidentes ou 
situações traumáticas.
- Estiver com alguma psicopatologia (transtornos de 
humor, de ansiedade, de personalidade, entre outros).
- Estiver enfrentando problemas emocionais relaciona-
dos a estresse.
- Estiver com sentimentos de inferioridade, tristeza, 
ansiedade, medos, agressividade, insônia, inseguran-
ça, irritação, situações de luto, de perda, frustração, 
ciúme excessivo, obesidade e outros transtornos 
alimentares, etc.
- Estiver com dificuldades escolares.
- Estiver enfrentando questões relacionadas ao enve-
lhecimento, educação de filhos e outros.

Intervenção psicológica em grupos de pessoas com 
as mesmas demandas terapêuticas, auxiliando-as nas 
problemáticas vivenciadas por meio de informações e 
troca de saberes, através de dinâmicas, palestras, 
entre outras.

É um conjunto de procedimentos que permitem ao 
psicólogo avaliar vários aspectos do indivíduo através 
da observação de seu comportamento, de entrevistas, 
testagens, dinâmicas, análise documental, lúdica, 
provas situacionais e outros instrumentos.
Pode ser utilizada em vários contextos como:
- Área de Saúde: Avaliação para cirurgia bariátrica, 
laqueadura, vasectomia, plásticas, transexualismo, 

entre outras. Na comprovação de hipóteses diagnós-
ticas e prognósticos das psicopatologias.
- Área Jurídica: Na perícia psicológica, avaliação para 
regime de detenção, em processo de adoção de 
crianças, para vítimas e infratores, nos processos de 
separação conjugal e guarda dos filhos, etc.
- Área Organizacional: Seleção de pessoal, análise 
de função, promoção, admissão, demissão, orienta-
ção profissional e vocacional, saúde mental do cola-
borador, clima organizacional, etc.
- Área da Educação: Verificação da prontidão para 
alfabetização da criança, aptidões e potencialidades 
dos alunos, orientação escolar e aconselhamento 
psicológico de alunos, acompanhamento do nível de 
desenvolvimento mental e emocional, para verifica-
ção de progresso e modificações ocorridas frente ao 
processo de aprendizagem, Ensino Especial, proble-
mas de aprendizagem e comportamento, transtornos 
relacionados (transtorno de déficit de atenção e hipe-
ratividade/impulsividade, transtorno do espectro 
autista, dislexia, rebaixamento intelectual, entre 
outros).
- Área da Segurança: Avaliação psicológica de candi-
datos a condutores (CNH), de envolvidos em aciden-
te, de pessoas com medo de dirigir, para porte de 
arma e vigilantes, etc.

Psicoterapia

Avaliação Psicológica

Individual, Casal, Familiar e Grupo.

Atendimento psicológico para todas as idades

Grupos Psicoeducacionais e Psicoterapêuticos

Folder Psicoclin copy.pdf   2   09/06/16   08:51


