
 
 
 

 
 

Termo de Compromisso Psicoterapêutico  
 
 
Sessões: 
 

Cada sessão individual tem a duração de 60 minutos. O ideal é que você faça uma 
sessão por semana. Entretanto, dependo do caso clínico a sessão poderá acontecer de 
15 em 15 dias.  
 

 
Confidencialidade/sigilo:  
 
Você é encorajado a discutir questões íntimas, emoções e experiências livremente, sem 
o temor de ser julgado, ou ter suas confidencias traídas. As informações compartilhadas 
nas sessões são mantidas em estrita confidencialidade e sigilo, não serão reveladas sem 
o seu consentimento prévio escrito.  
 
Todavia, o Código de Ética dos Psicólogos e Constituição Federal não garantem 
confidencialidade e sigilo em situações onde sua vida ou de alguém próximo a você 
esteja em risco. (Casos de suicídio)  
 

Duração do Processo  
 
A duração do tratamento psicoterapêutico varia consideravelmente dependendo da 
pessoa e da natureza das questões a serem trabalhadas.  
 
Por isso, o ideal é que a alta sempre seja feita pela psicóloga, porém, caso deseje 
abandonar o processo terapêutico, deverá avisar com 12 horas de antecedência. Caso 
não avise! Pagará uma multe referente ao valor da sessão. 
 

Honorários 
 
Para sua comodidade, como combinado, o pagamento acontecerá da seguinte forma: 
 

O pagamento será efetuado ao psicólogo nas datas combinadas no dia da 
primeira entrevista.  Qualquer alteração no contrato ou reajuste somente 
poderá acontecer com o conhecimento e acordo entre as partes. 

 
 
Valor da sessão avulsa ou pacoteR$_______(___________________________. 



Se for pacote. Que dia ficou acertado_________________________________. 
 

 SE FOR PACOTE: O psicólogo enviará um lembrete um dia antes, para lembrar o 
dia do seu pagamento, caso tenha sido acordado mensal. 

 Enviar sempre foto do comprovante no whats, para receber o recibo digital. 
 

Desmarcações  
 
Se o paciente precisar desmarcar a sessão, é necessário que desmarque até 12 horas 
antes do horário acordado, se não a sessão é dada como feita e cobrada 
normalmente. Não podendo ser reagendada. 

 
Faltas 
 
Caso seja justificado com 12 horas de antecedência. Será reagendado de acordo com a 
disponibilidade da psicóloga. 
 

Férias e Começo do ano 
 

 No período de férias, desejando reservar/manter seu horário, DEVERÁ pagar 
um valor mensal, para manter seu horário, caso não o faça, fica ciente que este 
horário ficará disponível para o próximo da fila de espera. 

 Paciente que possua mais de 1 ano de atendimento, fica ciente do reajuste de 
10% que ocorre anualmente todo dia 10 de Janeiro do próximo ano.  

 
 

Sigilo das informações 

 

 

O 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). 

  
 
Sua assinatura abaixo indica que você leu as informações contidas neste documento e 
concorda com seus termos. 
 
 
_____________________________            ________________________________ 
 Nome do cliente                                              Nome/CRP do psicólogo  
 
 
 
____________________________              ________________________________ 
 Assinatura cliente                                           Assinatura do Psicólogo e Carimbo. 


