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PREFÁCIO

Em uma pesquisa realizada em 2016, perguntou-se aos pro-
fissionais graduados em Psicologia se eles exerciam, de alguma 
maneira, a profissão e, se sim, qual era sua atividade principal 
nesse contexto. Dos 74% que relataram exercer a Psicologia, 
34% apontaram o consultório particular como sua ativida-
de principal, ou seja, aquela que lhes proporcionava a maior 
parte da renda, enquanto que o restante se dividiu em outros 
contextos de atuação, como organizações públicas e privadas, 
hospitais, escolas, entre outros.1

Se pararmos para pensar, no cenário da clínica, o valor de 
34% pode ter uma representatividade ainda maior, pois abre-
-se a possibilidade para que parte daqueles que mencionaram 
outras atividades possa também conciliá-las com a clínica de 
alguma forma.1 

Junto a isso, essa pesquisa também nos mostrou o efeito 
dos convênios e planos de saúde na prática dos Psicólogos Clí-
nicos, que passaram a se ver como prestadores de serviço de 
saúde, bem como o impacto que isso apresentou sobre seus 
rendimentos.1

Isso nos mostra que temos vivido uma mudança de para-
digmas em relação à prática clínica em Psicologia. O que, até 
pouco tempo atrás, era visto como algo elitista e que exigia 
um investimento alto, tanto para o paciente quanto para o Psi-
cólogo, hoje tem ganhado espaço e se mostrado como uma 
possibilidade para muitos. 

Além do mais, a clínica tem nos mostrado que, ao contrário 
do que estamos acostumados a ouvir, a Psicologia pode, sim, 
dar dinheiro! Se bem exercida e gerenciada, a prática clínica 
pode se apresentar como algo muito rentável para nós, Psicó-
logos.
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Por isso, tivemos a ideia de reunir nesse livro tudo aquilo 
que você, Psicólogo ou estudante de Psicologia, precisa saber 
para iniciar ou se consolidar ainda mais na área clínica. Para 
ficar mais fácil, decidimos dividi-lo em duas partes: na primei-
ra, você verá aspectos da Atuação Profissional, e, na segunda 
parte, serão abordados os aspectos de Gestão.

No capítulo 1, iremos iniciar falando do Primeiro Atendimen-
to, motivo de ansiedade até mesmo para os Psicólogos mais 
experientes. Por isso, abordaremos o que deve ser feito nesse 
primeiro momento, como avaliar a demanda do paciente e o 
estabelecimento do contrato terapêutico. 

No capítulo 2, serão abordados alguns aspectos impor-
tantes para a Condução do Processo Psicoterapêutico, como os 
principais desafios e dilemas éticos da prática clínica e os prin-
cipais documentos psicológicos, com base na nova Resolução 
do CFP 06/2019.

Para fechar a parte 1, falaremos, no capítulo 3, sobre Como 
se Aperfeiçoar Continuamente Enquanto Psicólogo Clínico, tra-
zendo a importância das formações, supervisão e terapia para 
a prática clínica, bem como a diferença entre elas.

O capítulo 4 dará início à Parte 2, descrevendo os Primei-
ros Passos que você precisa saber para iniciar na clínica, como 
qual o melhor espaço para atender e as modalidades de aten-
dimento (particular, social ou convênio).

No capítulo 5, iremos falar sobre a importância e as limita-
ções do Marketing e Divulgação para os Psicólogos, as melho-
res estratégias e o uso das redes sociais. 

E, para fechar com chave de ouro este livro, no capítulo 6, 
abordaremos os aspectos mais importantes de Contabilidade e 
Finanças, trazendo conceitos como precificação, fluxo de caixa, 
faturamento médio mensal, dentre outros, com uma aplicabili-
dade prática para você.

Mas não para por aí! Decidimos também trazer o Código 
de Ética Profissional do Psicólogo na íntegra para que você 
possa consultá-lo no decorrer dos assuntos abordados neste 
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livro, ou em qualquer outro momento de dúvida na sua vida 
profissional!

Assim, esperamos que o conteúdo desse livro possa te aju-
dar nessa jornada tão linda e desafiadora que é a prática clíni-
ca, fazendo com que você se sinta ainda mais seguro e prepa-
rado para conduzi-la. Pensando nisso, ao final de cada capítulo, 
você irá se deparar com um Desafio, abordando os pontos 
mais importantes do que foi discutido. No final do livro, você 
irá encontrar a resposta de todos os desafios. Só não vale olhar 
antes de responder, viu?

Ansioso para começar logo? Então, vamos lá! Esperamos 
que você goste e se sinta ainda mais motivado para iniciar (ou 
continuar) sua prática clínica, da atuação profissional aos fun-
damentos de gestão!

REFERÊNCIAS

DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIO-
ECONÔMICOS - DIEESE. Levantamento de informações sobre a inser-
ção dos psicólogos no mercado de trabalho brasileiro: Relatório final 
de análise de dados. São Paulo, 2016. 
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COMO SE FAZ_INICIANDO A PRÁTICA_PACOTE.indd   11 06/08/19   11:35



O PRIMEIRO ATENDIMENTO

5. Marketing e divulgação .................................................89
5.1 Psicólogo pode fazer propaganda? ......................................... 89
5.2 quais são as melhores estratégias de Marketing para 
divulgação das atividades Dos psicólogos? ................................ 92
5.3 Como utilizar as redes sociais para divulgar meu trabalho?... 95

6. Contabilidade e finanças ..............................................103
6.1 Precificação: como e quanto cobrar? ....................................103
6.2 Como lidar com a instabilidade e sazonalidade da clínica?...109
6.3 Finanças pessoais x finanças profissionais .....................................111

PARTE 3: CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO 
PSICÓLOGO

Código de Ética Profissional do Psicólogo .................................119

PARTE 4: RESPOSTAS DOS DESAFIOS

Desafio 1  ................................................................................................131
Desafio 2 .................................................................................................132
Desafio 3 .................................................................................................134
Desafio 4 .................................................................................................134
Desafio 5 .................................................................................................135
Desafio 6 .................................................................................................136
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COMO SE FAZ_INICIANDO A PRÁTICA_PACOTE.indd   13 06/08/19   11:35
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O que você irá ver nesse capítulo:

15 

CAPÍTULO1
 O PRIMEIRO ATENDIMENTO

“Para uma terapia terminar adequadamente é necessário que 
 ela comece adequadamente”.1

1.1 O QUE DEVE SER FEITO NO PRIMEIRO 
ATENDIMENTO?

Na prática clínica, um primeiro atendimento pode gerar an-
siedade até mesmo para os Psicólogos mais experientes, pois são 
inúmeras as variáveis e possibilidades de pacientes e demandas 
com as quais podemos nos deparar. Mas não se preocupe, apesar 
de não funcionar como uma receita de bolo – já que cada paciente 
é único em sua totalidade –, existem algumas dicas que podem te 
ajudar a saber como conduzir da melhor maneira esse momento. 

Em primeiro lugar, vale ressaltar que são diversos os fatores 
que precisam ser considerados quando se fala em um primeiro 
atendimento, como o lugar, os honorários, os envolvidos e as 

O que deve ser feito no primeiro atendimento?
A entrevista inicial com os pais e com a criança
Como avaliar a demanda do meu paciente?
Como deve ser estabelecido o contrato terapêutico?

✓
✓
✓
✓
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delimitações necessárias ao início do processo psicoterapêuti-
co. Todos esses pontos serão abordados ao longo deste livro, 
alguns deles em outros capítulos, como a definição do espaço 
ou a cobrança dos honorários. 

No entanto, o que devemos ter claro, nesse momento, é que, 
apesar de encontrarmos pouco material que aborde o primeiro 
atendimento em sua complexidade, é nesse primeiro contato entre 
paciente e Psicólogo que o vínculo terapêutico começa a se formar 
e poderão ser traçados os caminhos desta relação, pois ambos se 
encontram em um processo de escolha mútua. De um lado, o pa-
ciente, que chega ao consultório com suas histórias de vida, expec-
tativas, frustrações e queixas, e, do outro, temos o Psicólogo, com 
sua disponibilidade, experiência (quando já a tem), embasamento 
teórico e todos os problemas da vida de qualquer ser humano.2

Assim, devemos considerar que o processo psicoterapêuti-
co se inicia já no primeiro contato por telefone, quando o pa-
ciente decide buscar por um Psicólogo. Por isso, é importante 
que você se atente a alguns pontos nesse momento, como 
para quem é a terapia, quem serão os envolvidos e qual a dis-
ponibilidade para marcação das consultas. 

Chegando na sessão, existem alguns passos que podem ser 
seguidos para que você não deixe nada passar. O primeiro deles 
é simples, mas não menos importante! Ele é denominado por 
Haley1 como fase social, pois é nesse momento que você vai se 
apresentar e pedir ao paciente que ele também se apresente, 
deixando-o à vontade, sem, no entanto, adentrar no problema 
e nos motivos pelos quais ele está buscando a terapia. Nesse 
momento, é importante que você busque conhecer a vida do 
paciente, o que ele faz, com quem mora, se tem irmãos, filhos, 
se é casado, se já fez terapia anteriormente, se faz uso de me-
dicações etc. A escuta atenta é algo fundamental, bem como o 
interesse genuíno sobre a vida do paciente.

Depois de passada essa fase inicial, você irá adentrar na fase 
de discussão do problema1, na qual irá investigar, junto ao pacien-
te, o que o fez recorrer à terapia, buscando entender um pouco 
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mais o problema apresentado e as suas implicações na vida 
dele, proporcionando sempre um espaço acolhedor e respeito-
so onde suas demandas sejam devidamente consideradas³. O 
mais importante, nessa fase, é que você busque fazer perguntas 
que o auxiliem a explorar o problema e o seu signifi cado para 
o paciente. Se o paciente diz, por exemplo, que tem se sentido 
ansioso, cabe perguntar “como é essa ansiedade?", "quais os im-
pactos dela em sua vida?" ou “em que momentos ela mais apa-
rece?”. Perguntas como “há quanto tempo isso tem ocorrido?” 
ajudam a historiar o problema e buscar possíveis correlações.

Por fi m, após explorado o problema, devem ser especifi cados 
os objetivos e as mudanças que o paciente está buscando com o 
processo psicoterapêutico, o que consiste na fase de explicitação 
dos objetivos1. Você pode fazer perguntas como: “de que forma 
você acredita que a terapia pode te ajudar?” ou “quais mudanças 
você espera alcançar com esse processo?”. Nesse momento, é im-
portante que você também explique como funciona o processo 
psicoterapêutico, esclarecendo possíveis dúvidas, principalmen-
te se for a primeira vez do paciente. A partir disso, será estabeleci-
do o contrato terapêutico, o qual falaremos mais a diante. 

Para facilitar seu entendimento e aplicação, o fl uxograma 
abaixo irá ilustrar esse passo a passo, então fi que ligado!

• Cumprimentar o paciente deixando-o a 
vontade para se apresentar.Fase Social

• Explorar o problema apresentado e as suas 
implicações na vida do paciente.

Fase de discussão 
do problema

• Delimitar os objetivos terapêuticos e 
mudanças esperadas.

Fase de 
explicitação dos 

objetivos

Fonte: Barreto e Resende (2019)
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Nesse primeiro tópico, você viu algumas dicas importan-
tes sobre o que deve ser feito em um primeiro atendimento, 
certo? No entanto, precisamos considerar que, no que se re-
fere aos envolvidos, existem distinções quando esse primeiro 
atendimento ocorre com crianças ou adolescentes. Pensando 
nisso, no próximo tópico iremos abordar as especificidades do 
primeiro atendimento com os pais e com a criança, denomina-
do por muitos profissionais como entrevista inicial.

1.2 A ENTREVISTA INICIAL COM OS PAIS E COM A 
CRIANÇA

Quando se fala em atendimento com crianças, devemos 
nos atentar às possíveis fontes de encaminhamento, como os 
próprios pais, os médicos e pediatras ou a escola. Por isso, é 
importante que os primeiros atendimentos sejam realizados 
apenas com os pais ou responsáveis a fim de entender o moti-
vo pelo qual estão buscando um psicólogo, levantando o his-
tórico clínico e familiar, bem como outros dados importantes, 
sem a presença da criança para evitar ex posições. 

Por isso, esse momento inicial deve ser dividido em duas 
etapas: a entrevista com os pais e a entrevista com a criança. 
Iremos descrever ambas a seguir, trazendo algumas questões 
fundamentais que vão te ajudar a entender a criança e seu 
contexto de vida.

1.2.1 A ENTREVISTA COM OS PAIS

Para que possamos ter maiores dados para compreender a 
história de vida e a sintomatologia da criança, há uma neces-
sidade, nos primeiros encontros, de entendermos um pouco 
mais sobre o contexto em que ela vive, e, de preferência, sob 
os diferentes olhares das pessoas que o cercam. Essas infor-
mações servirão como suporte para que possamos entender a 
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demanda, facilitando, assim, a compreensão do caso e as pos-
síveis estratégias de intervenção. Desta forma, sugerimos que, 
antes de iniciar os atendimentos com a criança, sejam realiza-
das sessões com os pais e/ou responsáveis, atentando-se aos 
itens abaixo:

• Identificação: Recomendamos que, em um primeiro mo-
mento, seja feita uma apresentação inicial, tanto por parte 
do profissional quanto dos pais, buscando compreender 
dados como nome, idade, escolaridade, contato etc. Vale 
também questionar se a criança já passou por algum tipo 
de acompanhamento terapêutico, o motivo, quanto tempo 
e por que interrompeu, assim como se faz uso de alguma 
medicação.

• Demanda: Passada a fase social, deve-se buscar compre-
ender a demanda, isto é, o motivo pelo qual os pais estão 
recorrendo à psicoterapia. Cabe, nesse momento, ques-
tionamentos sobre quais são os sintomas apresentados 
pela criança, quando surgiram ou foram observados, o 
que foi feito após essa observação, qual a percepção da 
criança sobre esses sintomas, como ela e os pais lidam 
com essa situação e se conseguem perceber algum fato 
relacionado ao surgimento dos sintomas, buscando tra-
çar um histórico de quais os fatos e quando ocorreram. 

• História de vida da criança: Após entender a demanda 
que motivou a procura pela psicoterapia, deve-se investi-
gar temáticas que perpassem pela vida da criança, como: 

• Nascimento e Desenvolvimento: buscar compreen-
der como foi o período pré-natal e perinatal, se houve 
planejamento para o nascimento do filho(a) e como 
se deu o desenvolvimento na primeira infância (mo-
tricidade, linguagem, alimentação etc.), na infância in-
termediária e na pré-puberdade a depender da idade. 

• História Patológica Pregressa: investigar viroses co-
muns da infância, doenças, cirurgias ou acidentes. 

• Sintomas da Infância: compreender os medos mais 
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frequentes e a forma como se manifestam, se há ter-
ror noturno, enurese ou outros distúrbios do sono etc. 

• Vida escolar: investigar a escola e série que está atu-
almente, se houve mudanças de escola e como foram 
as adaptações, como foi o processo de adaptação na 
primeira escola, como é o rendimento escolar e rela-
cionamento com professores e colegas, quais as apti-
dões especiais etc.

• Sociabilidade: compreender como a criança lida com 
relacionamentos interpessoais, quais seus interesses e 
hobbies, religião etc.

• História familiar: Além de compreender a história de vida 
da criança, é fundamental para o bom andamento do pro-
cesso psicoterapêutico que o profissional busque também 
compreender o contexto familiar, tendo em vista que, em 
muitos dos casos, os sintomas vivenciados pela criança 
constituem-se em reflexos de uma dinâmica familiar.

• Pais: primeiramente, checar informações como idade, 
ocupação, se houve recasamentos, questões de saúde 
e, em caso de falecimento, investigar a causa e data. 
Também cabe investigar o que os pais reconhecem 
em si como pontos positivos e de melhoria a fim de 
corresponsabilizá-los no processo, e quais as expecta-
tivas com relação a vida de seu filho.

• Irmãos: idade, saúde, personalidade.
• Lar: buscar compreender como é a atmosfera familiar, 

acontecimentos mais importantes e relações dos pa-
rentes entre si e com a criança. 

• Rotina da criança: Outro ponto a ser melhor investiga-
do na entrevista inicial com os pais consiste na rotina da 
criança, assim como a participação deles nessa rotina e a 
percepção da criança sobre ela. Isso nos dá um panora-
ma sobre o funcionamento da família, a forma como se 
organizam e a participação de cada cuidador na vida da 
criança.

COMO SE FAZ_INICIANDO A PRÁTICA_PACOTE.indd   20 06/08/19   11:35



O PRIMEIRO ATENDIMENTO

21 

• Identificação
• Sintomas apresentados pela criança
• Acompanhamento dos sintomas
• Percepção da criança

Demanda

• Nascimento e desenvolvimento
• História patológica pregressa
• Sintomas da infância
• Vida escolar e Sociabilidade

História de vida 
da criança

• Pais
• Irmãos
• Lar

História familiar

• Participação dos pais
• Percepção da criança
• Funcionamento e organização

Rotina da 
criança

1.2.2 A ENTREVISTA COM A CRIANÇA

No primeiro momento com a criança, é imprescindível que 
o profi ssional se ocupe de estar com a criança genuinamen-
te. Para isso, deve-se “esquecer” um pouco a teoria e postergar 
as informações trazidas pelos pais ou pela escola, começan-
do com a criança a partir de como ela se apresenta naquele 
momento, independentemente de qualquer outra coisa que 
tenha ouvido, lido ou mesmo diagnosticado. Por isso, o mais 
importante é que você esteja disponível para, antes de qual-
quer coisa, brincar. Assim, o uso de recursos lúdicos torna-se 
fundamental, você pode usar jogos, brinquedos, baralhos tera-
pêuticos, livros, fantoches etc. Os passos abaixo irão te auxiliar 
a conduzir esse momento com mais leveza e segurança:

• Estabelecimento do vínculo terapêutico: Nesse mo-
mento, a criança está estabelecendo contato com alguém 
disposto a aceitá-la como é, sem julgamentos. O primeiro 
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