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Resumo profissional 

Psicóloga clínica. Atuo no serviço de assistência domiciliar no Hospital Cidade Tiradentes e em consultório 

particular realizando atendimentos de orientação psicanalítica a adolescentes, adultos, idosos e pessoas 

enlutadas. 

Mestranda em Gerontologia pela USP Leste. Graduada pela UFBA. Especialização em saúde do idoso na 

modalidade de Residência Multiprofissional com ênfase em Cuidados Paliativos pelo HC-FMUSP. 

Experiências clínicas 

1. Área hospitalar: atendimento psicológico a pacientes e a familiares em Unidade de Tratamento Intensivo, 

atendimento psicológico a pacientes renais crônicos (crianças, adolescentes, adultos e idosos) nos setores de 

hemodiálise, internação e transplante renal, bem como, com pacientes cardiopatas no regime de internação 

hospitalar. 

2. Cuidados paliativos: assistência psicológica em ambulatório multiprofissional; assistência psicológica 

ambulatorial à enlutados; interconsulta hospitalar multiprofissional; assistência domiciliar; atendimento 

psicológico em instituição de longa permanência para idosos e em unidade básica de saúde. 

 

Pós-Graduação – Mestrado 

Mestrado em Gerontologia, USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – (março de 2021) - Cursando 

 

Pós-Graduação – Especialização  

Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso em Cuidados Paliativos - Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. (fevereiro de 2017) – Concluído. 

  

Graduação  

Formação de Psicólogo - Universidade Federal da Bahia. (fevereiro de 2015) – Concluído. 

  

Histórico profissional  

 

Hospital Cidade Tiradentes 

Psicóloga Hospitalar – Assistência Domiciliar – desde novembro/2019 

 Atendimento psicológico aos pacientes e familiares acompanhados pelo serviço de assistência 

domiciliar do Hospital Cidade Tiradentes;  

 Abordagem multidisciplinar com base nas necessidades dos pacientes e familiares; 

 Participação em Reuniões Familiares; 

 Participação em discussões de caso numa abordagem multidisciplinar; 

 Participação em reuniões estruturais do serviço; 



 Promoção do autocuidado junto à equipe de saúde; 

 Gestão da atuação da psicologia no serviço. 

 

Consultório Particular  

Psicólogo Clínico desde junho/2017  

● Atendimentos orientados pela teoria psicanalítica à crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas 

enlutadas. A chegada dos pacientes dá-se através de busca espontânea.  

 

Hospital Sepaco 

Psicóloga da UTI Adulto de agosto/2018 a outubro/2019 

 Atendimento psicológico aos pacientes hospitalizados 

 Atendimento psicológico aos familiares dos pacientes hospitalizados 

 Discussão de caso em equipe multidisciplinar 

 Supervisão à estagiários de Psicologia 

 

Psicocare 

Docente de Psicologia deste agosto/2018 

 Aulas nos temas de Psicologia Hospitalar e Cuidados Paliativos no Curso de Aperfeiçoamento de 

Psicologia Hospitalar 

 Supervisão para estagiários de Psicologia 

 Preceptoria em Curso Prático em Psicologia Hospitalar 

 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP 

Psicólogo Voluntário desde março/2017 a dezembro/2017 

● Atendimento psicológico a pacientes sob regime de internação e seus familiares, na modalidade de 

interconsulta pelo grupo de Cuidados Paliativos;  

● Assistência psicológica (avaliação e acompanhamento psicológico) à crianças em situações de visitas 

no contexto hospitalar; 

● Participação em reuniões multiprofissionais para discussão de casos;  

● Supervisão clínica aos residentes de psicologia;  

● Elaboração de POPs (Procedimentos Operacionais Padrão) para o serviço de psicologia do setor de 

interconsulta. 

 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP  

Residente Multiprofissional em Psicologia - de março/2015 a fevereiro/2017  

● Atuação em ambulatório multiprofissional de cuidados paliativos;  

● Assistência psicológica em ambulatório destinado a familiares de pacientes enlutados (crianças, 

adolescentes, adultos e idosos);  



● Atuação em serviço de interconsulta psicológica e multiprofissional em cuidados paliativos;  

● Assistência domiciliar em cuidados paliativos;  

● Atuação em enfermaria de Cuidados Paliativos (unidade fechada); 

● Atuação em enfermaria oncológica de Cuidados Paliativos; 

● Assistência psicológica (avaliação e acompanhamento psicológico) à crianças em situações de visitas 

no contexto hospitalar; 

● Atuação em instituição de longa permanência para idosos na perspectiva dos cuidados paliativos;  

● Atuação em unidade básica de saúde na perspectiva dos cuidados paliativos;  

● Realização de pesquisa e elaboração de artigo de conclusão de residência;  

● Participação em aulas teóricas na área da saúde e Cuidados Paliativos.  

 

Hospital Ana Nery  

Estagiária de Psicologia - de fevereiro/2014 a dezembro/2014  

● Atendimento psicológico aos pacientes renais crônicos em regime de internação (crianças, 

adolescentes, adultos e idosos);  

● Atendimento psicológico aos pacientes renais crônicos do setor de hemodiálise do hospital (crianças, 

adolescentes, adultos e idosos);  

● Avaliação psicológica aos pacientes candidatos ao transplante renal adulto e pediátrico;  

● Acompanhamento psicológico após o transplante renal adulto e pediátrico; 

● Atendimento psicológico aos pacientes cardiopatas em regime de internação (crianças, adolescentes, 

adultos e idosos);  

● Atendimento via interconsulta e urgência psicológica nos diversos setores do hospital (crianças, 

adolescentes, adultos e idosos);  

● Discussões de casos clínicos em equipe multiprofissional; 

● Apresentação de casos circunstanciados teoricamente em sessões clínicas do serviço de psicologia do 

hospital. 

 

 

 


