Termo de Atendimento Psicológico Online
1. Profissional
Cidália Nascimento de Oliveira, devidamente cadastrada no Conselho Regional de
Psicologia de São Paulo (06) sob a inscrição número 69516. Autorizada a realizar
atendimento online pelo mesmo conselho baseada na Resolução 11/2018 artigo 3º.
2. Atendimentos e faltas
Cada atendimento online terá duração aproximada de 50 (cinqüenta) minutos, com
dia e horário previamente combinados, caso o paciente não esteja disponível no dia e
no horário combinados será feito a cobrança, a não ser que seja avisado com 12 (doze)
horas de antecedência pelo whatsapp número (11) 9.9752-0681. Os recursos
tecnológicos utilizados serão videochamadas pelas plataformas whatsapp, hangout ou
skipe, previamente combinado. O paciente terá que possuir equipamento combatível
ao recurso tecnológico escolhido e no mínimo 10 mega-bytes de internet panda larga.
3. Atendimento para menor de idade
O atendimento online para paciente menor de idade será necessário autorização por
escrito de pelo menos um dos responsáveis, baseado na Resolução 11/2018 artigo 5º.
Segue exemplo de autorização para o tratamento, podendo ser feito de próprio punho,
enviada por foto pelo whattsapp (11) 9.9752-0681 ou digitalizado em arquivo PDF e
enviado
ao
e-mail
autorizacao@psicologacidaliaoliveira.psc.br.
Eu,
____________________________________________________________ portador(a) do
RG nº ___________________________________, inscrito no CPF sob o nº
________________________________
autorizo
o
(a)
adolescente
________________________________________________________, o (a) qual sou
responsável a realizar avaliação psicológica e tratamento, se necessário, através de
atendimentos online com a psicóloga Cidália Nascimento de Oliveira inscrita no
Conselho Regional de Psicologia (CRP) sob o nº 06/69516.
Local e Data: ______________________________
Assinatura: _________________________

_____________________________________________________________________________________________________
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4. Tratamento
É dever ético do psicólogo manter sigilo sobre os conteúdos dos atendimentos
realizados, baseado no Código de Ética do Psicólogo artigo 9º. A duração do processo
psicoterápico varia a cada pessoa e os conteúdos a serem trabalhados. Cabe ao
profissional, após avaliação, traçar o projeto terapêutico adequado ao paciente,
podendo decidir se o caso poderá permanecer online ou terá outros encaminhamentos.
5. Honorários
O pagamento será realizado através do site www.psicologacidaliaoliveira.psc.br via
Pagseguro. No menu superior direito ir para página “Atendimento online”, clicar no
ícone “Agendar Agora”, preencher o cadastro, aceitar o termo de condições, escolher
horário e data do atendimento online, clicar no ícone “Comprar Sessões” e escolher a
quantidade que desejará pagar através de cartão débito, crédito ou boleto. As sessões
serão liberadas após efetuação do pagamento, no mesmo dia quando o pagamento for
feito através do cartão débito ou crédito e 3 (três) dias úteis através do boleto bancário.
Valores:
1 sessão R$ 120,00
2 sessões R$ 210,00
3 sessões R$ 300,00
4 sessões R$ 360,00

6. Local
É importante para melhor aproveitamento do paciente durante o atendimento online
escolher um local confortável, que garanta privacidade e nenhum tipo de interrupção.
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