
PASSO A PASSO

AGENDANDO 
A CONSULTA



https://www.psicologiaviva.com.br/convenio-zurich/

ACESSE A PÁGINA

e Insira O SEU NOME e CPF.
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https://www.psicologiaviva.com.br/convenio-zurich/
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Clique em “LOCALIZAR PSICÓLOGO”
e escolha o assunto sobre o qual deseja se consultar.



Dois profissionais especialistas 
no tema que você escolheu 
serão apresentados. 

Clique em  
“VER PERFIL COMPLETO”
para acessar a agenda. 

E, caso queira consultar outros 
profissionais, clique em  

“VOLTAR”.

3



Selecione o melhor 
horário para você.

4 Escolha o dia e o horário da consulta e clique em “AGENDAR”.

Selecione o melhor 
dia para você.



e clique em  
“Atualizar > Próximo”.

Preencha 
os campos 
solicitados 
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Preencha os campos com 

os dados do seu cartão de 

crédito e, em seguida,

confirme a consulta.



PRONTO! 
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Quando a sua consulta estiver agendada, você irá visualizar a mensagem 

“CONSULTA AGENDADA COM SUCESSO”.



INICIANDO 
A CONSULTA



No dia e horário da consulta 
acesse o link   

https://www.psicologiaviva.com.br/convenio-zurich/

insira o seu nome e CPF e, em seguida, clique em  

“ENTRAR NA SALA”.
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https://www.psicologiaviva.com.br/convenio-zurich/


clique em “Permitir”.

Ao ser direcionado à sala da consulta,
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10

clique em “ENTRAR”. 

Aguarde o teste de 

velocidade da internet 

ser finalizado.



11Além da conexão em tempo real entre 
você e o psicólogo, você ainda poderá 

utilizar as ferramentas para: 

Visualizar somente o 

Psicólogo (desligar a 

sua câmera).

Fazer a consulta somente 

com áudio (não visualizar você, 

nem o Psicólogo). Desligue a 

sua câmera e peça ao Psicólogo 

que desative a câmera dele.

Fazer a consulta somente 

via chat (mensagem de 

texto). Clique no ícone 

de mensagens e peça ao 

Psicólogo que faça o mesmo.



AGENDAR 
NOVA 
CONSULTA
A seguir o passo a passo para 

agendar uma nova consulta.



12 Agendando 
com o mesmo 
profissional

 Entre no site 

 Insira o seu NOME e CPF 

 Clique em “MINHAS CONSULTAS”

Clique no nome 
do profissional 

que o atendeu.



BOA CONSULTA!

13 Agendando com um 
profissional diferente 
Caso queira agendar com outro profissional, 
basta escolher um profissional diferente clicando em

“LOCALIZAR PSICÓLOGO”
e efetue os passos para novo agendamento.



Já tem um 
psicólogo 
E DESEJA REALIZAR SUAS 
SESSÕES COM ELE PELA 
NOSSA PLATAFORMA? 

O primeiro passo para tornar 

isso possível é cadastrá-lo. 

Confira o passo a passo para 

cadastramento de profissionais:



14Acesse  
https://www.psicologiaviva.com.br/psicologo 

e clique em  

“SOU PSICÓLOGO”.

https://www.psicologiaviva.com.br/psicologo/
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Clique em  

“ENTRAR/CADASTRAR”.
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Preencha o 
formulário.



17
Leia os termos 
e condições 
de uso e, caso 
esteja de acordo,

clique em 
“ASSINAR”.
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Clique em  

“CRIAR CONTA”.



AGORA É SÓ ACESSAR A SUA CONTA. 19
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Preencha seus dados 
cadastrais e pronto!
Você estará apto a iniciar a 
realização de consultas.
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