
Manual de utilização

Login, agendamento de consultas e acesso às salas

Passo a passo



Oprimeiro passopara umamelhor qualidade de vida
Acesse psicologiaviva.com.br/arezzo e insira seu login (CPF) e senha (arezzo1234) e clique em acessar.
Troque sua senha logo após o primeiro acesso. 



Conheça a plataforma
Clique em“Localizar Psicólogo”.

Utilize os filtros para buscar o psicólogo por nome, 
especialidade, localidade ou tema a ser tratado, e escolha 
a data esperada para a consulta.



Busqueumespecialista

Logo, você poderá ver uma lista 
de profissionais, de acordo ao 
que foi selecionado nos filtros.

Clique em “ver perfil completo” 
para ter mais acesso à biografia, 
especialidades e agenda do 
psicólogo que mais te agrade.



Conheça ospsicólogos

Escolha uma data 
e hora para a 
consulta, e clique 
em “agendar”.

Caso você tenha 
qualquer dúvida, pode 
enviar uma mensagem 
ao psicólogo.

Horários disponíveis 
para a data escolhida.

Agenda disponível.

Tempo de consulta

Temas tratados 
pelo profissional.



Agende suaprimeira consulta

Complete os campos solicitados para 
atualizar o seu cadastro.

Clique em “confirmar consulta”, insira os dados do 
cartão para pagamento e pronto! Sua primeira consulta 
já estará agendada! Você pode verificar a mensagem
“consulta agendada com sucesso”.



Entre na sala da consulta
No dia e hora da consulta agendada, acesse seu perfil e faça login no seu perfil. Logo, clique em “Entrar na 
consulta”, a sala estará disponível 10 minutos antes de começar a sessão.

Você será redirecionado à sala da consulta, clique em “Permitir”, para o uso da câmera e o microfone. 
Aguarde que o teste de velocidade de conexão seja concluído e clique em “Entrar na sala”.



Faça suaconsulta
Você pode utilizar as ferramentas para:
• Visualizar somente o psicólogo (desligue sua câmera);
• Fazer a consulta somente com áudio (não visualizar você, nem o psicólogo). Desative sua câmera e peça ao psicólogo que faça o mesmo;
• Fazer a consulta somente via chat (mensagem de texto). Clique no ícone de mensagens e peça ao psicólogo que faça o mesmo;



Agende umnovo atendimento

Com o mesmo psicólogo: Clique em “Minhas consultas” e procure pelo profissional que te atendeu.

Com um psicólogo diferente: Clique em “Programar consultas” e siga os passos iniciais.

Precisa de ajuda?

Entre em contato com a gente pelo whatsapp +55 31 9154-8292, e-mail 
suporte@psicologiaviva.com.br ou pelo chat online em psicologiaviva.com.br.
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