
Carta de Boas Vindas 
 
 
 

  
 
Querida(o) (nome completo da(o) paciente), 
 
 
 
Em nome do Amiti (Ambulatório Integrado dos Impulsos do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo) te 
desejamos Boas Vindas. 
 
Gostaríamos de nos apresentar para você… 
 
Sou Ricardo Rodriguez, Psicólogo Clínico com Título de Especialista pelo 
Conselho Federal de Psicologia. Neste trabalho, nós teremos a ajuda da 
psicóloga clínica Maria de Lourdes, também com Título de Especialista em 
Psicologia Clínica pelo Conselho Federal de Psicologia. 
 
Agora, gostaríamos de falar um pouco sobre o trabalho que estamos 
iniciando hoje, e que perdurará por 20 encontros (sessões).  
 
Este trabalho tem como objetivo ajudá-la(o) a alcançar uma vida com mais 
qualidade (bem-estar físico, mental, psicológico e emocional) e a melhorar 
os relacionamentos sociais com a família e amigos. 
 
Teremos 20 encontros muito intensos, cheios de muitas emoções. Não será 
um processo “fácil”, mas temos certeza que ao seu término será muito 
gratificante. 
 
Gostaríamos muito que você soubesse que estamos preparados, prontos e 
muito motivados para trabalhar com você, para te acompanhar nesta linda 
jornada de muita superação e crescimento. 
 
Durante todos esses 20 encontros, estaremos sempre com você, te 
protegendo e ajudando naquilo que você estiver precisando.  
 



Pensando em você, disponibilizamos as Segundas-feiras das 19h às 20h a 
possibilidade de ligar para um dos psicólogos do grupo para que você possa 
compartilhar seus sentimentos, emoções e dificuldades.  
 
Os telefones disponíveis são:  
 
Psicólogo Ricardo Rodriguez (11) 2738-9040 
Psicóloga Maria de Loudes (11)…………… 
 
Mesmo que você esteja bem e queira ligar para nos falar apenas um “oi” 
teremos muito prazer em atender e falar com você. 
 
Para situações de emergência e crise você pode ligar no telefone celular do 
coordenador do grupo, o psicólogo Ricardo Rodriguez que é (11) 99385-
1112. Se este telefone estiver desligado (caixa postal) significa que o 
Ricardo está em atendimento e retornará sua ligação na primeira 
oportunidade possível (no máximo em 3 horas você terá o retorno de sua 
ligação). 
 
Mas lembre-se, para que este trabalho dê certo, precisamos muito da sua 
presença e participação em todos os encontros. Sendo assim, aproveitamos 
para ressaltar que o atendimento em grupo acontecerá todas as quintas-
feiras das 9h30 às 11h aqui no Instituto de Psiquiatria (Ipq) e só será 
permitida a entrada no grupo com no máximo 10 minutos de atraso, após 
seu início, que será pontualmente as 9h30. 
 
Agradecemos a oportunidade que está nos dando para trabalhar com você. 
 
Você é muito importante para nós e juntos vamos construir uma vida que 
vale a pena ser vivida. 
 
 
 

Com muito carinho, 

 

Ricardo Asensio Rodriguez (CRP 06/70984) 

Maria de Lourdes (CRP …………..) 

 
 


