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ClíniCa dra. arianne de Sá: 

exCelênCia em pSiCologia
Por Kherlianne Barbosa  | Redatora e Desing Gráfica 

RRecentemente, a psicóloga Dra. Arianne de Sá inaugurou um novo espaço 
com uma infraestrutura moderna, mas, ao mesmo tempo, aconchegante, na 
qual os pacientes podem sentir-se em casa, mas com todo um amparo científico 
e tecnológico de última geração. 

A infraestrutura conta com modernos instrumentos na área de psicologia, 
que a profissional conheceu através dos diversos cursos e congressos na área 
de psicologia que participou pelo mundo. Em sua última viagem para Londres, 
por exemplo, a profissional conheceu jogos e ambientes virtuais que têm in-
serido em sua prática profissional com muito êxito. “Os jogos têm sido úteis 
para o treino de atenção, memória e aprendizagem de crianças, adolescentes, 
adultos e idosos que querem aperfeiçoar sua capacidade cognitiva para os mais 
diversos fins, como fazer provas de vestibulares, concursos, trabalhar déficit de 
atenção ou quadros neurodegenerativos”, revela.

Todos os detalhes da clínica foram pensados com muito carinho. Logo que 
se chega ao local, é possível perceber um suave aroma floral no ambiente que, 
acompanhado de uma música instrumental, já desperta uma sensação de rela-
xamento. A recepção, decorada com móveis de tons claros, traz ainda outras 

surpresas, como uma caixinha da sabedoria, repleta de frases dos mais diver-
sos pensadores da humanidade, que sempre têm algo a dizer especialmente 
para você. Há também uma caixinha de curiosidades na área de psicologia, que 
permitem aos pacientes conhecerem interessantes informações da área e, de 
cara, logo mergulharem no fabuloso mundo de conexões e redes neuronais que 
fazem parte da nossa Psique. Esta imersão é complementada pelos variados 
artigos (a maioria da Dra. Arianne de Sá), vídeos, revistas e documentários 
sobre psicologia, disponíveis aos pacientes na recepção da clínica.

A interatividade com quem visita a clínica é complementada, ainda, por um 
painel através do qual os pacientes podem deixar recadinhos para a Dra. Arian-
ne de Sá. Além disso, através da rede local de wifi, os pacientes podem acessar 
livremente a internet e visitar, dentre outros, o site da Dra. Arianne de Sá e seu 
facebook, repletos de novidades na área de Psicologia. 

A profissional enfatiza, porém, que o principal diferencial de seu trabalho é 
a busca constante por atualização de seus conhecimentos na área de Psicolo-
gia. Acredita que um bom profissional deve estar sempre atento às mudanças 
constantes da ciência e, por isso, a procura por cursos, livros e congressos 

devem ser constantes em sua vida. A psicóloga exibe um currículo rico e fez 
diversos cursos de formação em renomadas universidades do Brasil, como: 
Universidade Federal do Ceará, Universidade Estadual do Ceará e Univer-
sidade Federal de São Paulo. Fez ainda seu Mestrado na Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul (a melhor Pós-Graduação na área de Psicologia 
do País) e seu Doutorado (em andamento) na Pontifícia Universidade do Rio 
Grande do Sul (a 5ª melhor Pós-Graduação na área de Psicologia do País). 
Como reconhecimento de sua atuação profissional, recebeu uma bolsa de 
estudos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior) para realizar seu doutorado nesta última instituição. 

Venha conhecer o novo espaço de atendimento da psicóloga Arianne 
de Sá e a qualidade de seu trabalho! A partir deste mês, ela também con-
tribuirá com a Revista Mais Matéria, compartilhando com os leitores seus 
conhecimentos e experiências na área da Psicologia.


