
Olá Psi!!

Que legal que você chegou até aqui!!

Estamos no momento de elaborar o primeiro material para
você impactar o seu paciente.

A seguir você terá um template ou modelo para usar como
for melhor para você. Atenda o funcionamento do seu
consultório, o seu gosto e princípios. Minha ideia aqui é que
você tenha de onde partir e economizar o seu tempo.

Tudo pode ser alterado: cores, imagens e letras. Use as cores
e letras da sua marca se tiver. Se você tem o plano gratuito
do Canva não conseguirá usar algumas imagens sem ficar a
marca d'água, então não use as que você não tem acesso.

Adote as cores e imagens direcionadas para o seu público
foco no consultório. No meu caso atendo pessoas que este
perfil mais sóbrio se aproxima mais. Você pode deixar ele
mais "jovem" ou mais direcionado a pais, ou mais para
mulheres e assim por diante. É bem importante que você
pensar nisso.

Quando montar o seu informe tira uma foto e me marca lá
no Instagram para eu ver como ficou.

@entrepsis_              @tatybonamigo

Bom trabalho!!!!



Psicologia  Clínica

 Nome da(o) Psi

coloque aqui a sua logo



O  QUE  É  A  PSICOTERAPIA?

A  Psicoterapia  é  o  atendimento  realizado  por
um  psicólogo  com  formação  em  Psicologia
Clínica .  O  objetivo  da  psicoterapia  é  que
paciente  supere  dificuldades  emocionais ,

comportamentais  ou  cognitivas .

O  trabalho  do  Psicólogo  é  fundamentado  no
conhecimento  científico ,  que  envolve  a
aplicação  sistematizada  e  controlada  de
métodos  e  técnicas  psicológicas  pautadas  na
ética  profissional .

A  finalidade  da  psicoterapia  é  promover
saúde  mental  e  propiciar  condições  para  o
enfrentamento  de  conflitos  e/ou  transtornos
psíquicos .  

(Conselho  Federal  de  Psicologia ,  Resolução    

Nº  010/00  de  20  de  dezembro  de  2000) 
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COMO  FUNCIONA  PSICOTERAPIA?

O  ATENDIMENTO

Cada  consulta/sessão  tem  duração  de  50
minutos .  A  sessão  é  realizada  semanalmente ,   

em  horário  fixo  e  combinada  previamente .  

Não  é  possível  estender  o  horário  para  além
do  previsto  em  caso  de  atraso  do  paciente .

As  consultas  são  semanais  e  na  fase  final  do
tratamento  elas  são  quinzenais  ou  mensais .

SIGILO

Os  assuntos  tratados  em  consulta/sessão  são
sigilosos ,  respeitando  o  Código  de  Ética  que
afirma  que  "Psicólogo  respeitará  o  sigilo
profissional  a  fim  de  proteger ,  por  meio  da
confiabilidade ,  a  intimidade  das  pessoas ,

grupos  ou  organizações ,  a  que  tenha  acesso
no  exercício  profissional" (Código  de  Ética  do
Psicólogo ,  artigo  9º)
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A  PRIMEIRA  CONSULTA/SESSÃO?

A  primeira  consulta  ou  sessão  é  um
contato  inicial  no  qual  conversaremos
sobre  a  sua  procura  por  atendimento
psicológico .  Falaremos  sobre  quais  são
as  suas  necessidades  e  será  explicado
sobre  o  tipo  de  tratamento  que  será
realizado .  

Feito  isso ,  você  decidirá  se  fará  o
tratamento  psicológico .   Caso  você
tenha  algum  exame ,  laudo  ou
encaminhamento  de  outro  profissional
seria  interessante  trazer  neste  dia .
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colocar  aqui  o  seu  currículo ,  descrever  a  sua
experiência  profissional .

CONHEÇA  UM  POUCO  DA  MINHA
EXPERIÊNCIA
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PSICOLOGIA  CLÍNICA  COM  ADULTOS :  

-  Psicoterapia  para  adultos ;  - Terapia  Cognitivo-

Comportamental ;  

- Terapia  do  Esquema ;

 - Terapia  da  Aceitação  e  Compromisso  (ACT);

 - Terapia  Comportamental  Dialética  (DBT) 

- Atendimento  especializado  para  o  tratamento  da
ansiedade  e/ou  transtornos  de  ansiedade  (TOC ,

TAG ,  TEPT ,  Ansiedade  Social  e  Fobias);

 - Psicoterapia  para  os  transtornos  depressivos ,

bipolares   e  de  personalidade ;  

- Treinamento  em  Habilidades  Sociais ;  

- Treinamento  de  Pais .

ATIVIDADES  QUE  DESENVOLVO
NO  MEU  CONSULTÓRIO
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com

O investimento na sessão individual é de
  

250,00

Investimento

 Preço válido até fevereiro de 2021

Neste  valor  está  incluso  a  aplicação  e  avaliação
de  todos  os  testes  e  inventários  usados  durante

o  processo  de  psicoterapia ,  assim  como  o
fornecimento  de  todos  os  materiais  de

psicoeducação .  O  preço  é  fixo  para  todos  os
pacientes  e  não  trabalho  com  convênios .  
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com

Formas  de
pagamento

O  pagamento  da  primeira  consulta  será
realizado  no  mesmo  dia  da  realização  da

mesma .  

Ao  iniciar  o  tratamento  o  pagamento  será
efetuado  na  última  semana  de  cada  mês  em

dinheiro ,   via  transferência ,  boleto  bancário  ou
cartão  de  débito/crédito .  

Se  você  preferir  o  pagamento  poderá  ser
realizado  por  sessão .

ADEQUAR O TEXTO A SUA PREFERÊNCIA  E FUNCIONAMENTO
DO SEU CONSULTÓRIO



com

Será  um  prazer  auxiliar  

 neste  caminho .  

coloque aqui a sua foto de perfil

assine aqui com uma letra cursiva como essa


