
SSSSAÚDE EMOCIONAL 
 

 
A VISAG TALENT Psicologia e Gestão de Pessoas oferece Atendimento Psicológico com Terapias de Prevenção  e 
Tratamento, que apóiam o cliente em fases específicas e pontuais de sua vida. 
 
“O Atendimento Psicológico visa ajudar o cliente a alcançar Auto- Conhecimento, descobrir causas de dificuldades 
em sua vida, direcionar suas ações na direção que necessita, recuperar Auto-estima e reestabelecer a Saúde 
Emocional e Mental.” 
 

Simone Nicastro 
Psicóloga Psicodramatista 

 
 
1. DOENÇAS MODERNAS/ ACOMPANHAMENTO PSICOTERAPÊUTICO: 
 
Visa ajudar a tratar transtornos como Stress, Stres Pós -traumático, Síndrome do Pânico, Depressão, Ansiedade 
dentre outras através de Acompanhamento Psicoterapêutico com atendimento em consultório, no domicílio ou 
hospital, em decorrência da necessidade física, emocional ou mental do paciente. 
 

2. RELAÇÕES VINCULARES/ INTERVENÇÃO 
 
Visa analisar e trabalhar o vínculo estabelecido entre duplas, trios e grupos (gestante, mãe-bebê, casal e famílias) 
favorecendo o ajustamento das relações, possibilitando comunicação, resolução de conflitos e prevenção de 
distúrbios emocionais. 
 
3. CONSULTA PSICOLÓGICA: 
 
Esclarecimento e compreensão das queixas do paciente, identificação de distúrbios emocionais e problemas de 
conduta, entre outros. 
 
4. PSICODIAGNÓSTICO: 
 
Avaliação de Personalidade do indivíduo, das condições familiares, cognitivo, emocional-afetivos e de conduta de 
crianças, adolescentes e adultos para subsidiar o Processo Psicoterapêutico, assim como processos jurídicos, 
solicitações escolares e esclarecer sobre a saúde emocional e mental. 
 
5. PSICOTERAPIA BREVE: 
 
Atendimento Psicoterapêutico de curta duração com foco na queixa e na necessidade do paciente (adulto, 
adolescente, criança). Visa a reorganização psicológica, emocional, intelectual, funcional e a recuperação do bem-
estar. 
 

6. INTERVENÇÃO VINCULAR: 
 
Intervenção de Casal: Visa a análise dos conflitos emergentes e inconscientes do casal, favorecendo seu 
ajustamento como par em seu convício social; 
 
7. INTERVENÇÃO FAMILIAR: 
 
Atendimento focado em todos os integrantes da família e suas queixas para análise dos conflitos envolvidos, 
possibiltando diálogos e resoluções. 
 
8. ORIENTAÇÃO A PAIS: 
 
Atendimento que visa dar suporte psicológico para os pais e esclarecimento quanto ao comportamento e conduta 
de seus filhos. 



 

9. RELAÇÃO MÃE – BEBÊ: 
 
Visa trabalhar o vínculo da dupla mãe-bebê na identificação e prevenção de distúrbios emocionais da gravidez aos 
primeiros anos de vida. 
 
 
 
 
 

 


