
Espaço Acolhedor e
Cuidado Humanizado.
Clínica especializada em atender 
você e toda sua família.

Vem Viver!
Conheça nosso atendimento humanizado e integrado.



Fácil Acesso
Acessibilidade
Estacionamento

As margens da BR, a Viver é
estrategicamente localizada para
garantir fácil acesso às pessoas
vindas de Cariacica, Viana, Vitória
e Vila Velha. Prédio localizado
próximo aos pontos de ônibus
atendidos por diversas linhas que
saem de todos os municípios da
Grande Vitória.

Nossa clínica localiza-se no
prédio da Lorenge que possui
rampas de acesso e elevadores
facilitando, assim, a chegada de
todas as pessoas com mobilidade
reduzida. Inclusão é um fator
importantíssimo para nós e
nossa localidade foi escolhida
pensando em você também.

Há estacionamento interno para
clientes. Sua segurança é uma
prioridade para nós.
 
Endereço: Edifício Villaggio
Campo Grande (conhecido como
prédio da Lorenge) - Rua
Waldemar Siepierski, 200, salas
401, 402 e 410. Bairro: Rio Branco
- Cariacica  (Prédio da Lorenge
Comercial ao lado do Estádio
Kléber Andrade).
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Espaço Acolhedor

Clínica composta por:
 
-5 salas de atendimentos
criadas para garantir o conforto
e estímulos necessários ao seu
cuidado. O ambiente é peça
chave para que o paciente se
sinta bem e se desenvolva.
Elementos que criam harmonia,
estimulam a criatividade e foco
são importantes para o
processo terapêutico.
 
-2 Recepções acolhedoras com
o objetivo de proporcionar bem
estar à todos os pacientes e
seus familiares. Receber bem é
fundamental. É preciso criar um
vínculo que estimule a todos
garantindo, assim, a efetiva
participação da família na
evolução de cada caso clínico. 
 

#VemViver



Nossas recepções são espaços
de interação onde as pessoas
podem aguardar seus horários
assistindo TV ou acessando a
internet através de nosso
provedor gratuito. Em datas
comemorativas ela é lindamente
decorada. 
 
    Viver: um espaço,
verdadeiramente, acolhedor.

Contamos também com o serviço
de secretariado para marcação e
remarcação de consultas.  
Nosso Disk Acolhida registra
todas as chamadas telefônicas
com dúvidas. O retorno das
perguntas é feito pela própria
Equipe Clínica. 
 
    Aqui na Viver, nosso principal
objetivo é cuidar de você!

2 Recepções
5 Salas de
Atendimento 
Adulto, Infantil e Família.



Clínica composta por uma
equipe multidisciplinar pronta
para acolher você e sua família.
Contamos com atendimentos
para crianças, adolescentes
e adultos nas seguintes áreas:

Psicologia Infanto-Juvenil
Neuropsicologia e 
Avaliação Neuropsicológica
Psicopedagogia
Psicologia para Adultos
Terapia para Casais
Fonoaudiologia
Terapia Ocupacional
Educação Física e
Estimulação Precoce
Nutrição



Oferecemos atendimentos em formato
individual e/ou integrado num abordagem
interdisciplinar de acordo com a necessidade,
assegurando à pessoa atendida e sua família
maior qualidade de atendimento, resultados
mais rápidos e união de assistências,
orientações e serviços num só local,
facilitando a dinâmica de terapias, rotina das
famílias e vida social dos pacientes
 
Neste sentido, a diversidade de visão dos
profissionais, aliada a intensidade das trocas,
discussões de casos e a integração real entre
os especialistas possibilitam perceber o
indivíduo na sua totalidade e dar apoio total
ao seu desenvolvimento comunicativo,
cognitivo, sensório-motor, nutricional, 
sócio-afetivo e familiar.
 
Acreditamos no poder da plasticidade
neuronal, na intervenção/estimulação
precoce, em mudanças de hábitos de vida e
epigenética, em qualidade de vida, e na
importância da orientação e suporte familiar
e da parceria entre médicos + terapeutas +
família + escola.

Cuidado Humanizado

Abordagem Interdisciplinar

 
Diferencial Viver
 
Somos profissionais unidos com
uma escolha comum a todos nós, a
escolha de acolher, cuidar e
transformar a vida das pessoas.
Cada um de nós possui uma área de
atuação: psicoterapia infantil,
psicoterapia infanto juvenil,
psicopedagogia, neuropsicoterapia,
psicoterapia comportamental,
psicoterapia para adultos,
psicoterapia para casais,
fonoaudiologia, terapia ocupacional,
estimulação precoce e nutrição,
mas o que nos associa uns aos
outros é o enorme amor que temos
por essas profissões e nossa
motivação maior, VOCÊ!
 



Viver Consultórios Associados-Rua Waldemar Siepierski, 200
Rio Branco salas 401, 402 e 410 - Cariacica - ES
Telefone: 27 3057 0626

Prêmio Valor Empresarial na
categoria Clínica Destaque 2019

#VemViver

Psicóloga Camila Nogueira
 1º Lugar na categoria Psicologia

 
Prêmio Valor Empresarial

Confira nossas dicas de saúde em nossas redes sociais. Acesse:

@viverconsultorios


