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SOBRE 
O TherAppy é uma plataforma na internet que busca 

conectar pessoas com a necessidade de realizar terapia, 

desabafos ou uma simples conversa para auxílio psicológico 

à profissionais da psicologia, de modo totalmente online. 

 

Site: 

www.therappy.site 
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MISSÃO 
Nós do TherAppy temos como missão proporcionar uma boa 

saúde mental a qualquer pessoa e em todo lugar, inclusive 

àqueles que acreditam não precisar dela. Assim, o nosso 

maior desafio é quebrar os tabus que cercam a terapia, o que 

só é possível se as pessoas tiverem acesso descomplicado ao 

atendimento terapêutico. Por este motivo, o TherAppy é 

pautado no princípio da acessibilidade, visando reduzir as 

barreiras de tempo, deslocamento e custo entre as pessoas 

e sua saúde mental. 
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COMO FUNCIONA 
A apresentação e agenda dos psicólogos são disponibilizadas 

no site. Desta forma, o usuário tem a oportunidade de 

conhecer o profissional, bem como as suas áreas de atuação, 

e assim pode realizar o agendamento no dia e horário com o 

psicólogo de sua preferência. No dia marcado, o 

atendimento ocorrerá por meio de videochamada. 
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VALORES 
Atendimentos terapêuticos tradicionais possuem, de modo 

geral, valores de R$80,00 a R$120,00 por sessão. Os valores 

do TherAppy são: 

 

Sessão individual: R$50,00/sessão 

Pacotes promocionais: 

4 Sessões: R$190,00 

6 Sessões: R$280,00 

8 Sessões: R$360,00 
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BENEFÍCIOS 
Veja os benefícios oferecidos pelo TherAppy: 

Primeira sessão gratuita 

Quebrar a barreira do primeiro contato pode ser o passo mais difícil na 

comunicação, por isso oferecemos a primeira sessão gratuita. 

Horários 

Psicólogos disponíveis dentro e fora do horário comercial, inclusive aos 

finais de semana.  

Deslocamento 

Não há deslocamento. No TherAppy todos os processos são online, desde 

o agendamento até a realização do atendimento. 

Custo 

O TherAppy oferece o serviço de terapia mais acessível do mercado. 

Simplicidade e praticidade 

Agendar e conversar com psicólogos no TherAppy é simples e rápido. 

Parcerias 

Desconto especial para associados de parcerias. 

Segurança e sigilo 

Altos padrões de segurança para garantir o sigilo na comunicação e 

transações financeiras. 
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PARCERIA 
Além    

 

PARCERIA 
A proposta do TherAppy com seus parceiros é oferecer um 

desconto de 20% sobre o valor da sessão individual para os 

associados. 

 

Este benefício se aplica: 

• Aos proprietários de empresas, funcionários e familiares; 

• Aos membros de sindicatos ou corporações, funcionários 

e familiares; 

• Aos alunos, professores, servidores e familiares. 

 

 

Em contrapartida, é solicitado que os parceiros realizem a 

divulgação do TherAppy em seus meios de comunicação e 

estabelecimento físico (quando houver) por meio de banner e 

cartazes, entre seus membros e para clientes. 

 

Esta parceria não acarreta ônus ou carência contratual para 

nenhuma das partes, podendo ser desfeita a qualquer tempo 

mediante interesse de qualquer uma das partes. 
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A SUA EMPRESA SE 

PREOCUPA COM A SAÚDE 

MENTAL DE SEUS 

COLABORADORES? 
 

Terapia é fonte de bem-estar 

e qualidade de vida. 
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CONTATO 
 

 

 

 

www.therappy.site 

 

 

 

 

therappy2019@gmail.com 

 

 

 

 

(37) 9 9936-0169 

 
 

Instagram: @therappybr 

Facebook: facebook.com/TherappyBR 

__________________________________________ 
CNPJ: 35.803.864/0001-26 

THERAPPY SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA 
 


