NOME PROFISSIONAL
Ana Paula Silva
Liliana Maria Frade
Paula Garibaldi Santos
Rosangela Francisca de Souza

FONOAUDIOLOGIA
ESPECIALIDADE
Distúrbios de fala e linguagem, distúrbios de deglutição (disfagia)
Fala e linguagem; distúrbios de deglutição (disfagia) e voz, TEA.
Fala e linguagem infantil, motricidade orofacial
Fala e linguagem infantil, motricidade de orofacial, TEA.

IDADE DE ATENDIMENTO
Todas as idades
Crianças a partir de 05 anos/adolescentes/adultos/idosos
Criança, ATÉ 12 ANOS
1 ano até 10 anos

TERAPIA OCUPACIONAL
NOME PROFISSIONAL
Eduardo Felipe Sicchieri
Nathanne Ap. Ferreira Silva
Rafael Augusto Alves
Thamires Moreira Santos

NOME PROFISSIONAL
Ana Clara Batista Grizzuti
Andrine Silva Figueiredo
Daniela Faria Silva de Carvalho
Eliana Ap. Inácio
Gabriela Ap. Pinheiro
Gabriela Domingos Matos
Glaucely Rodrigues Alves
Gustavo Cardoso Alves
Ícaro Fraga Alves Meneses
Izabella Cristina Borges Silva
Lauro Gervásio de Oliveira Júnior
Natália Cristina Rios

ESPECIALIDADE
Saúde mental, pacientes com disfunções neurológicas, défcitis intelectuais, estilmulação precoce e outros.
ABA. Autismo, TDHA, TOD, ansiedade, crianças com dificuldade de aprendizagem, atraso no desenvolvimento
Estimulação precoce, autismo, ADNPM (Atraso do desenvolvimento neuropsicomotor), paralisia cerebral, síndrome de Down,
TCE (Traumatismo crânio encefálico), (LEA) lesão encefálica adquirida, Autismo/TEA
ADNPM (Atraso do desenvolvimento neuropsicomotor), estimulação precoce, lesões e disfunções neurológicas (AVC, TCE,
TRM), transtorno invasivo do desenvolvimento, TEA, autismo e outros.
PSICOLOGIA
ESPECIALIDADE
Ansiedade, depressão, dificuldades de relacionamento, fobias em geral, transtornos alimentares.
TCC (Terapia cognitiva comportamental), ABA .TEA (Autista), ansiedade, depressão, TOD (Transtorno Opositor desafiador),
TOC (Transtorno obsessivo compulsivo), transtorno de aprendizado (TDHA e afins)
Psicoterapia, avaliação para vasectomia e bariátrica. Psicopedagoga.
TDAH, dificuldade de aprendizagem, transtorno de conduta, TOD (Transtorno desafiador opositor), transtorno do pânico,
transtorno de ansiedade, depressão, transtorno humor, TOC (transtorno obsessivo compulsivo), estresse pós traumático,
fobias, dependência química, planejamento familiar, vasectomia/laqueadura, bariátrica
Conflito familiar, vasectomia, laqueadura, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, crianças com dificuldades de
aprendizado escolar e atraso no desenvolvimento, criança negligenciada
ABA. TEA. TDAH. Psicologia infanto-juvenil.
Formação em neurociência infantil.
TCC, análise do comportamento.
Planejamento familiar, casal, bariátrica.
Transtornos de ansiedade, TOC, depressão, sexualidade, TOD, TDAH, dependência em jogos eletrônicos e redes sociais,
automutilação
ABA .TEA (Autista), ansiedade, depressão, TOD (Transtorno Opositor desafiador), transtorno de aprendizado (TDAH e afins)
Transtorno de ansiedade, depressão, dificuldades de relacionamento interpessoal, TDAH e afins, problemas de
comportamento na infância e adolescência.
Ansiedade, depressão, avaliação para cirurgia bariátrica, avaliação para vasectomia, dependência química.
Transtornos de Ansiedade e fobias em geral, episódio depressivo, transtorno depressivo, transtorno de estresse póstraumático, dificuldades de relacionamento em geral.

Pedro Afonso Pereira

TEA (autista), TCC, Transtorno de Humor (Ansiedade e Depressão) e Orientação Profissional e de carreira.

Pedro Meireles Ganime

Psicoterapia – abordagem psicanalítica
Abordagem Psicanalítica, Dificuldade de Aprendizagem, ansiedade, depressão, TDAH, TOD, TOC, Pânico, Transtorno de
Humor, Fobias, Dificuldade de relacionamento, planejamento familiar e bariátrica.

Terezinha Ap. Batista

NOME PROFISSIONAL
Cintia Dias Soares
Isabela Santos Zago
Natália Cristini Rezende

NUTRIÇÃO
ESPECIALIDADE
Nutrição clínica funcional e comportamental, estratégias nutricionais, emagrecimento, cirurgia bariátrica, esporte e estética,
materno infantil.
Alergias, intolerâncias, esportiva.
Nutrição clínica, emagrecimento e estética com ênfase esportiva e criança

IDADE DE ATENDIMENTO
Todas as idades
Crianças até 14 anos
Criança de 0 a 12 anos
Todas as idades

IDADE DE ATENDIMENTO
A partir de 10 anos.
A partir de 2 à 18 anos.
Crianças a partir de 6 anos, adultos e idosos
A partir de 4 anos
A partir de 4 anos, adolescente e adulto
Crianças até 12 anos
A partir de 14 anos
A partir de 8 anos, adolescentes e adultos.
A partir de 6 anos, adolescente e adulto
A partir de 4 anos e adolescentes
Adolescente, adulto e idoso
Adolescentes partir de 13 anos, adultos e idosos.
Psicoterapia ( a partir de 6 anos), adolescentes e joven adultos
até 25 anos e TEA (autista)preferencialmente até 4 anos
A partir de 14 anos
Todas as idades

IDADE DE ATENDIMENTO
Adolescente / Adulto
Todas as idades
Todas as idades

