
Como funciona o atendimento 

psicológico online na PsicoClique?



Aprovado pelo CFP
Nosso site possui aprovação do Conselho Federal de Psicologia para o atendimento 

psicológico online desde 2015. 



Para agendar uma sessão

1. Acesse o site www.psicoclique.com.br

2. Escolha o profissional

3. Reserve o dia e horário

4. Pague a sessão

5. Aguarde a confirmação do profissional por e-mail 

ou telefone



No dia da sessão
1. Reserve o local isolado para que não haja interrupções

2. Use fone de ouvido para manter o sigilo e a concentração 

durante o atendimento 

3. Esteja em um local com bom sinal de internet

4. Deixe o celular no silencioso

5. Esteja online no dia e horário agendado

6. Mantenha o carregador do celular ou notebook por perto 

para que não acabe a bateria durante o atendimento



Durante a sessão

Todas as informações serão mantidas sob sigilo profissional

Recomendamos alguns cuidados para sua segurança:

1. Não use computadores públicos;

2. Certifique-se de que ninguém estará por perto para ouvir a sessão;

3. Não compartilhe senhas dos programas de vídeo chamadas com outras pessoas;

4. Use um bom antivírus;

Lembramos que embora o psicólogo e o cliente tomem todos os cuidados para manter a segurança durante 

o atendimento, todo e qualquer sistema virtual nunca poderá ser considerado cem porcento seguro. Mas ao 

tomar esses cuidados é possível que você tenha uma ótima experiência com o atendimento virtual.



Como funciona a sessão?

Durante o atendimento você poderá  ver e 

ouvir o psicólogo através de um sistema de 

vídeo chamadas.  A seguir, veja o tempo de 

duração do atendimento:

•Psicoterapia online tem duração de 50 

minutos.



O pagamento da sessão

•O valor e a forma de pagamento estará disponível na área do cliente. Se tiver 

qualquer dúvida entre em contato diretamente com o seu psicólogo por e-mail ou 

Whatsapp.

•Após efetuar o pagamento você poderá fazer a sessão de qualquer lugar do mundo 

seguindo as orientações que passamos anteriormente. 



Simples, rápido e de qualidade!
O atendimento psicólogo agora está a um clique de você.



Quer fazer uma sessão online?
Acesse www.psicoclique.com.br e agende um horário

http://www.psicoclique.com.br/

