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Contrato de Prestação de Serviços de Terapia Holística 
 

Eu,                                                                                              CPF:  

doravante CLIENTE, venho requerer o atendimento de Terapia Holística, com a técnica 

da T.R.E (Terapia Regressiva Evolutiva), junto ao Terapeuta Holístico Osvaldo Yukio 

Shimoda, denominado TERAPEUTA, estando de acordo com as normas abaixo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – AS PARTES ESTÃO CIENTES QUE, A TERAPIA 

HOLÍSTICA é uma profissão de LIVRE exercício e ABSOLUTAMENTE 

DIFERENTE da do médico, psicólogo, fisioterapeuta e similares, sendo o Terapeuta 

Holístico um promotor de QUALIDADE DE VIDA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO SIGILO PROFISSIONAL 

a) O sigilo protegerá a pessoa atendida em tudo aquilo que o Terapeuta Holístico venha 

a tomar conhecimento como decorrência do exercício de sua atividade profissional; 

b) O menor impúbere ou interdito estará igualmente protegido, devendo ser comunicado 

aos responsáveis apenas o estritamente necessário para promover medidas em seu 

benefício; 

c) Com autorização da pessoa atendida, o Terapeuta Holístico poderá repassar dados a 

outro profissional, desde que o recebedor esteja igualmente obrigado a preservar o sigilo 

por Ética e que, sob nenhuma forma, permita a estranhos o acesso às informações; 

d) O Terapeuta Holístico tem o dever de garantir, em seus atendimentos, condições 

adequadas à segurança da pessoa atendida, bem como à privacidade que garanta o sigilo 

profissional. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO AGENDAMENTO 

a) O paciente deverá seguir – conforme o combinado na entrevista de avaliação – quanto 

ao tempo de duração do tratamento, bem como o intervalo entre as sessões a serem 

realizadas. Caso isso não seja respeitado por parte do paciente ou do terapeuta, ficará a 

critério dos mesmos a continuidade ou não do tratamento; 

b) Prazo de validade do pacote terapêutico adquirido (6 meses) a partir da avaliação 

realizada pelo terapeuta; 

c) Se o paciente iniciar o tratamento e por conta própria suspendê-lo ou simplesmente não 

agendar as sessões no prazo estipulado pelo terapeuta, não terá direito ao reembolso das 

consultas restantes. 

d) O reagendamento das sessões deverá ocorrer no mínimo com 24 horas de antecedência, 

sob pena de perder a sessão agendada; 

e) Caso o paciente comunique o não comparecimento à sessão no prazo inferior a 24 

horas, ficará a critério do terapeuta o reagendamento da mesma; 

f) Formas de comunicação entre paciente e terapeuta: Tel.: (11) 94107-7222 WhatsApp; 

e-mail:osvaldo.shimoda@uol.com.br; 
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CLÁUSULA QUARTA - DOS HONORÁRIOS E PACOTES TERAPÊUTICOS 

 

a) Sessão avulsa - R$ 510,00 (quinhentos e dez reais); 

 

b) Pacote terapêutico com            sessões; 

  

  

Valor pago e forma de pagamento: 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA TRANSFERÊNCIA DAS SESSÕES 

a) O paciente poderá, se quiser, optar pela TRANSFERÊNCIA das sessões não 

realizadas para uma terceira pessoa, desde que seja comunicado ao terapeuta com 24 

horas de antecedência; 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO E MULTA 

a) Se no decorrer do tratamento o paciente desiste e resolve não mais realizar as sessões 

restantes do pacote terapêutico, perderá automaticamente o benefício financeiro adquirido 

pela escolha inicial do pacote e irá cair no sistema de pagamento avulso das sessões. 

b) O reembolso será calculado da seguinte forma: número de sessões realizadas, 

multiplicadas pelo valor da sessão avulsa.  

c) A forma de devolução ao paciente será do mesmo modo que fora efetuado ao terapeuta. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO 

As partes elegem o Foro desta Capital, para dirimir judicialmente as controvérsias 

inerentes do presente contrato. 

E, assim por estarem justos e contratados assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual 

forma, teor, na presença das testemunhas abaixo: 

 

 

São Paulo ______de ____________DE 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Cliente                                                                       Osvaldo Shimoda 

                                                                                                   Terapeuta Holístico 

 

 

                                                                                         

                                          

               Testemunha                                                                      Testemunha 
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