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Consulta inicial

Orientação de pais ou familiares

Sessão de psicomotricidade

Sessão de psicopedagogia individual

Sessão de psicopedagogia em grupo

Atendimento a paciente domiciliar/hospitalar

Sessão de avaliação

Visita à escola ou à residência 

Sessão de psicoterapia de casal

Sessão de psicoterapia individual

Sessão de psicoterapia familiar

Sessão de psicoterapia em grupo 

PSIQUIATRIA N. DE SESSÕES POR MÊS

Consulta psiquiátrica 

Psicoterapia individual

Orientação de pais ou familiares

Visita hospitalar a paciente internado

FONOAUDIOLOGIA N. DE SESSÕES POR MÊS

Consulta inicial 

Sessão de fonoaudiologia

Sessão de avaliação 

TERAPIA OCUPACIONAL N. DE SESSÕES POR MÊS

Consulta inicial 

Sessão de terapia ocupacional

Sessão de avaliação 
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asda

asda
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