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Há 20 anos a clínica-escola PROMOVE São Camilo tem atendido gratuitamente 

inúmeros pacientes. Um intenso e delicado trabalho desenvolvido diariamente 

por docentes, alunos e uma especializada equipe técnica. 

Num dado momento, em conversas com os pacientes, a equipe começou a perceber, 

através das falas destes, que o atendimento realizado no Promove transformava  

suas vidas, pois além do tratamento clínico, sentiam-se valorizados e motivados 

em suas vidas pessoais. Expandindo essa conversa para os alunos e equipe, foi 

possível observar que todos se sentiam da mesma forma. 

Diante desta valiosa constatação,  ficou claro que mostrar à comunidade, 

através da publicação dos relatos de muitos que atuam, ou são atendidos no 

PROMOVE, seria a concretização da missão e dos princípios camilianos. 

Com todas as falas expostas neste livro, além de reconhecer o trabalho realizado 

por docentes, alunos e equipe técnica, pretende-se fazer com que o aluno; ex-

aluno; aluno futuro perceba que a profissão que escolheu e como ele entrega 

esse atendimento, pode realmente transformar a vida das pessoas.
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O PROMOVE transformando vidas

Para além das atividades extensionistas, 
o Centro Universitário São Camilo possui um 
grande programa de promoção à saúde da 
população: o PROMOVE SÃO CAMILO - Cen-
tro de Promoção e Reabilitação em Saúde e 
Integração Social –, sua clínica-escola.

Ao ofertar gratuitamente serviços de saúde 
em fisioterapia, medicina, psicologia, enfer-
magem, terapia ocupacional, farmácia clínica, 
nutrição, serviço social, exames de apoio diag-
nóstico, o espaço proporciona atendimento 
multi e interdisciplinar, assistência de qualidade 
à população vulnerável e enaltece os valores 
da saúde e a busca da integração social.

Este espaço serve como centro de estágio e 
campo de formação para os acadêmicos, que 

desenvolvem a atuação profissional de forma condizente com a realidade sociocultural, uma vez que 
nosso aluno vivencia todas as práticas profissionais e atendimento aos pacientes, estabelecendo uma 
relação de confiança por meio do comprometimento ético e de assistência social aproximando, ainda 
mais, instituição e comunidade. 

A clínica-escola PROMOVE é uma excelente oportunidade para que os estudantes exerçam algumas 
funções da profissão, antes mesmo de se formar. Contudo, este ambiente vai além, pois transforma a 
vida dos alunos, docentes e de toda a comunidade.

Em 2022, o PROMOVE comemora duas décadas e é com muita alegria e orgulho que celebramos 
seu  aniversário com a publicação deste livro-homenagem. Aqui seremos testemunhas, através dos 
relatos dos participantes do PROMOVE, desde seus funcionários, passando por docentes e alunos, até 
finalmente chegarmos a conhecer essas transformações na vida dos próprios pacientes. 

São falas sinceras e emocionantes que farão você se aproximar de cada situação e entender a im-
portância deste espaço.

João Batista Gomes de Lima - Reitor
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O PROMOVE
Ensino, Reabilitação e 
Assistência Social
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Inaugurada em setembro de 2002, a clínica-escola Promo-

ve alinha os objetivos educacionais dos diversos cursos de 

graduação em saúde às necessidades e vulnerabilidades da 

população atendida. Possui, deste modo, papel fundamental 

na formação acadêmica dos futuros profissionais da saúde ao 

proporcionar experiência, treinamento e qualificação.

Objetivo: Favorecer a retomada da valorização 
do ser humano tendo como instrumentos ser-
viços de saúde que orientem a melhoria de sua 
qualidade de vida. 

Finalidade: desenvolver com segurança e qua-
lidade as atividades de assistência, extensão, 
ensino e pesquisa na área da saúde, na perspec-
tiva de uma assistência científica, participativa 
e humanizada.

MISSÃO: Promover o desenvolvimento do ser 
humano por meio da educação e da saúde, se-
gundo os valores camilianos.
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Ao longo destes anos, o Pro-
move  foi se desenvolvendo, 
expandindo em espaço, tec-
nologia e atendimento. Hoje, 
sua privilegiada infraestru-
tura é explorada por equipes 
rigorosamente preparadas 
para atuar na interdiscipli-
naridade, assumindo condu-
tas que promovam a melho-
ra da qualidade de vida e a 
conquista da autonomia. 

Pautados nos preceitos do 
Carisma Camiliano, os usu-
ários e seus acompanhantes 
recebem atenção indivi-

dualizada e continuada, sendo constantemente orientados sobre a evolução do tratamento, a 
atualização do plano terapêutico e suas implicações na convivência familiar e comunitária.

Os serviços oferecidos promovem saberes que acompanharão o estudante ao longo da sua 
carreira, além de ser um auxílio para as pessoas que não têm condições de arcar com os custos 
envolvendo os procedimentos de saúde, assim este conjunto de atuação a constante procura 
por novas práticas que qualifiquem ainda mais seus serviços, conferem ao PROMOVE SÃO CA-
MILO o status de referência em seu campo de atuação.

“ A clínica-escola também é a casa do lindo projeto de extensão “Narizes de Plantão” o qual de-
senvolve professores, alunos e colaboradores através da arte e leva alegria a pacientes e acom-
panhantes em ambientes de saúde. “
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Áreas de atendimento:
Medicina, fisioterapia, nutrição, psicologia, enfermagem, 
farmácia, terapia ocupacional, serviço social. 

Tipos de atendimento:
São 64 perfis de atendimentos dentro das grandes áreas 
citadas. 

Número de atendimentos mensais:
2500 a 3500 atendimentos/mês. 

Número de atendimentos semestrais:
12880 em 2022/1. 

Número de usuários atendidos:
600 a 1500/mês. 

Número de profissionais atuantes:
124 professores vinculados às coordenações de cursos 
de graduação e pós-graduação;
55 colaboradores internos na unidade. 

Número de estagiários atuantes:
1000 a 1200 estagiários/semestre. 
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Infraestrutura

Possui uma área de infraestrutura 

de 5.470 m², divididos em 4 andares 

(subsolo, térreo, primeiro e segundo 

andar). Conta com os espaços distri-

buídos em 55 consultórios, 06 salas 

para atendimentos, 06 box de aten-

dimentos individualizados de fisiote-

rapia, 03 ginásios de fisioterapia, 02 

salas de avaliação, 01 sala de procedi-

mentos, 01 recepção de pacientes, 01 

recepção de alunos, 01 área de para-

mentação para os alunos, 04 salas de 

espera, 01 cozinha experimental, 01 

capela, 01 sala de estudos, 01 praça 

de alimentação com área coberta e 

espaço externo, 01 sala dos profes-

sores com copa equipada, 01 copa 

dos colaboradores, 02 auditórios, 07 

tutorias, 01 laboratório de pesquisa, 

01 brinquedoteca e demais ambientes 

administrativos.

Salas de aula
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Auditórios
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Medicina 

Cada especialidade médica atendida no PROMOVE tem como objetivo não somente o atendi-

mento e tratamento do paciente, mas a compreensão de todos os fatores envolvidos no proces-

so saúde-doença. 
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Enfermagem

O serviço de enfermagem proporciona ao 

discente a oportunidade de aplicar conhe-

cimento técnico-científico sob a supervi-

são dos docentes. O aluno pode realizar 

atividades como avaliação e acompanha-

mento e ações educativas relacionadas a 

temas atuais ou do calendário mundial de 

saúde.

Fisioterapia

Possibilita formação profissional de exce-

lência ao disponibilizar, além dos espaços, 

recursos que permitem que os alunos ex-

plorem as demandas impostas diariamen-

te na prática clínica. Além disso, contribui 

para a aquisição e aprimoramento dos 

conhecimentos essenciais do processo de 

aprendizagem, culminando para o desen-

volvimento satisfatório das competências 

e habilidades fundamentais da profissão.
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Nutrição

Neste ambiente aborda-

se conhecimento de pesos 

e medidas, contagem de 

tempo e temperatura, 

mudanças na textura dos 

alimentos, caracterização de 

ingredientes, aspectos sobre 

produção de alimentos 

como local e clima e 

mesmo aspectos culturais 

relacionados.
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Psicologia

A clínica-escola Promove conta com consultórios, nos quais os alunos podem realizar atendi-

mentos individuais. Os alunos são supervisionados por docentes com os quais realizam discus-

sões de casos.

Serviço Social

O Promove dispõe de assistente social com livre demanda, à portas abertas e em período inte-

gral. A assistente auxilia os discentes no encaminhamento de pacientes para outros serviços, 

nos mais diversos cenários, conforme necessidade e em casos complexos de vulnerabilidade 

social.

Terapia ocupacional

Essencial para reabilitação de pacientes, o setor de terapia ocupacional oferece assistência, as-

sim como participa de atividades multi e interdisciplinares. 



22

Laboratório de Pesquisa do Exercício e Qualidade de Vida 

O Laboratório de Pesquisa do Exercício e Qualidade de Vida pode receber estudantes de gradu-

ação e pós-graduação, possibilitando o contato destes alunos com pacientes, atletas, voluntários 

de pesquisa e profissionais das mais diversas áreas como Medicina, Nutrição, Biomedicina, 

Fisioterapia.
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Brinquedoteca

Este ambiente é organizado de maneira a atender  as crianças que frequentam a unidade. 

Com fins educacionais, este espaço é disponibilizado para atividades dos cursos de pedagogia 

e demais estágios dos diversos cursos que frequentam o Promove conforme propostas de seus 

respectivos docentes e preceptores.  
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Narizes de Plantão
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ARTE DO CUIDADO

Uma clínica-escola é onde o aluno pode aprimorar suas habilidades 

e conhecimentos aprendidos em sala de aula, mas no PROMOVE o 

aluno vivencia na prática a arte do cuidado, pois o cuidar é mais que 

um ato, é perceber a fragilidade do outro e suas limitações, e só se 

torna possível enxergar o outro através de um olhar sensível e atento. 

A cada novo semestre, a cada novo curso, a cada novo grupo de 

alunos, a cada novo paciente, a cada novo caso... “e já foram tantos 

que passaram por aqui!”, são novas experiências que possibilitam 

mudanças para alunos e pacientes que vivenciam essa troca. 

E qual o significado da transformação para cada um? O poeta Carlos 

Drummond de Andrade escreveu “O que muda na mudança, se tudo 

em volta é uma dança no trajeto da esperança, junto ao que nunca se 

alcança?”. Pensar nessas mudanças é se deparar com a não explicação 

da vida em sua totalidade, em que cada qual terá o seu processo 

interno, uma experiência única e cheia de nuances.

Se pudéssemos resumir todo esse cuidado em uma só palavra seria: 

AMOR. Todos que fazem, ou já fizeram parte deste espaço deixam 

aqui suas marcas, suas próprias histórias.



A EQUIPE
Dedicação, 

Cuidado e Amor

PARTE 2
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A equipe do PROMOVE trabalha unida e entende o usuário e seus familiares em sua totalidade, 

como indivíduos para além da enfermidade.
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Cheguei ao PROMOVE através do ensino em endo-
crinologia no início de 2018. Uma vez por semana, 
durante 4 horas, era possível orientar alunos da 
Medicina no atendimento a pacientes. Essas poucas 
horas por semana foram suficientes para me encantar 
com a Unidade e começar a respirar seus princípios e 
valores, os quais são sustentados pelos fortes pilares 
camilianos.  
Ensino, assistência, pesquisa, prevenção de doença, 
promoção da saúde, reabilitação e extensão! Em um 
único lugar, tudo que norteia um professor-médico!  
O clima leve e amistoso na Unidade facilitou para que 
eu assumisse a Direção Técnica-Médica em janeiro de 
2020. Desafio profissional potencializado pela fatídi-
ca pandemia iniciada no mesmo ano. O compromisso 
em garantir a segurança de alunos, docentes, cola-
boradores e pacientes e manter a qualidade do ensino 
em ambiente prático falou mais alto do que qualquer 
adversidade! 
Em 2021, na Direção Geral da Clínica-Escola, pude 
lançar novos olhares aos diversos setores do prédio e 
entender a relação deste incrível Centro com toda a 
Instituição! Dos materiais que utilizamos na Unida-
de, passando por projetos que são desenvolvidos com 
apoio de várias áreas e chegando até mesmo a parce-
rias firmadas através do setor Jurídico Institucional, 

pude entender que o PROMOVE é o que é por ter uma sólida rede de sustentação! À equipe incrível 
que atua na própria unidade e a cada camiliano que contribuiu direta ou indiretamente para o seu 
funcionamento, o PROMOVE agradece com a certeza de que faz jus a cada gota de suor derrama-
do!  
A cada aluno, paciente e colaborador camiliano que o PROMOVE me apresentou, toda minha 
gratidão por me transformarem diariamente! 
PROMOVE, feito por pessoas e para pessoas! 

Prof. Leonardo Alvares 
Diretor – PROMOVE 
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Meu nome é Priscila, moro com meu espo-
so Sérgio e meus 3 filhos: Luiz de 14 anos, 

Maria de 13 e Rafael de 2 anos. Somos uma 
família que gosta de passear juntos, e nos 

momentos de folga gostamos de ver séries. 
Gosto muito de ouvir música também, acho 

muito relaxante.
Trabalho como Auxiliar de Atendimento no 

PROMOVE, e para mim é um aprendiza-
do diário. Aprendo com cada paciente que 

chega até nós, com meus colegas, com cada 
gesto e cada sorriso. Daqui tiro meu sus-

tento e da minha família, me sinto acolhida, 
e não só isso, aqui também aprendi a ser 
mais paciente, a dar mais valor à minha 

família, ao que tenho. Me fez enxergar as 
pessoas com outros olhos, me ajudou a ser 

mais gentil. Sou uma pessoa melhor por 
causa do PROMOVE, e por isso meu senti-

mento é gratidão!

Priscila de Freitas Cazeiro
Auxiliar de Atendimento 
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Vim do Piauí para São Paulo com 16 anos, 
sozinha, sem nenhuma família aqui. Vim 
com o intuito de trabalhar como babá, só 
que também queria estudar, comprar mi-
nha moto e voltar para o Piauí, mas com o 
tempo consegui outro emprego, e a vida foi 
acontecendo aqui em São Paulo.
Me casei, tivemos um filho, me separei e 
superei. Comecei a trabalhar como portei-
ra e depois de 2 anos surgiu a oportunidade 
de entrar pra São Camilo. Sempre tive o 
sonho de que meu filho fizesse faculdade, e 
pude realizar este sonho quando comecei a 
trabalhar aqui: meu filho fez Gastronomia 
no Centro Universitário São Camilo.
Hoje sou casada novamente, tive minha 
menina Lara, consegui sair do aluguel e 
comprar um apartamento, e já tenho um 
netinho. Penso que as dificuldades vêm para 
que nos levantemos mais fortes. Temos mui-
to o que agradecer e viver.
Em breve farei 10 anos trabalhando na 
Conservação e Limpeza no PROMOVE, e 
esse lugar para mim é vida, pois vejo tantas 
pessoas terem suas vidas transformadas 
por meio da Clínica-Escola, não consigo 
pensar em outra palavra a não ser essa: 
vida!

Maria Aparecida Valério
Conservação e Limpeza 
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Meu nome é Renata Firmino da Silva Rizzo, 
tenho 39 anos, sou assistente social e tra-
balho na Clínica-Escola PROMOVE - São 

Camilo há 10 anos.
Sou casada há 12 anos, tenho dois filhos, 

Miguel de 2 anos e Gabriela de 8 anos e 
completando a nossa família temos a Lola, 

uma cachorra de 5 anos.
Nos momentos de folga gosto de ficar com 

família e amigos, porém faço questão de 
um tempo só para mim, seja dançando, 
lendo um livro ou assistindo uma série.

O PROMOVE é um lugar maravilhoso em 
todos os pontos de vista, todos são tratados 

com muito respeito, carinho, e o atendi-
mento é prestado de forma humanizada. 

Acho incrível a oportunidade que os alunos 
têm de fazer estágio em um espaço como 

esse, onde pode-se trocar experiências com 
diversas áreas e aprender com vários pro-

fissionais diferentes. 
O PROMOVE surgiu na minha vida em 

um momento muito importante, meu filho 
tinha 5 meses e eu queria muito voltar a 

trabalhar, sem dúvida nenhuma a Clínica-
-Escola contribuiu e continua contribuindo 
com meu crescimento profissional, pessoal 

e espiritual, tenho a oportunidade de sair 
preenchida de novos conhecimentos todos 

os dias.

Renata Firmino da Silva Rizzo
Assistente Social
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Não vejo o PROMOVE apenas como uma Clínica-Escola, constituída por 
equipe multiprofissional de saúde, alunos e colaboradores dedicados aos 
pacientes. Vejo o PROMOVE como uma maravilhosa casa, constituída 
por uma família extremamente acolhedora e que faz valer os preceitos 
Camilianos. A cada atendimento, vejo nos olhos dos pacientes atendidos 
sua satisfação, um olhar esperançoso, de quem agradece com carinho e 
amor a todos que ali estão para acolhê-lo.  

Prof. André Luiz de Moura
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Sou médico pneumologista e professor do curso de Medicina. 
Trabalho no PROMOVE desde 2012, no atendimento de pa-
cientes na especialidade de pneumologia. A Clínica-Escola 
representa o espaço de consolidação do aprendizado com ética, 
humanismo e excelência, fundamental no desenvolvimento da 
formação médica de nossos alunos.

Nilton Gonçalves dos Santos Júnior
Docente – Medicina 

Meu nome é Camila. Sou psicóloga Responsável Técnica do 
PROMOVE há 3 anos e 3 meses. Minha função é acolher os alunos 

de Psicologia e possibilitar o campo da aprendizagem. 
O PROMOVE me acolheu na época de estagiária e hoje eu tenho 

a oportunidade de oferecer o mesmo acolhimento para os alunos. 
Meu vínculo com a Clínica-Escola é antigo e cheio de afeto. Lugar 

de acolhimento e humanização. Sorte de quem tem a oportunidade 
de estagiar nesse campo tão rico de aprendizado e troca técnica.

Camila Martins Gomes 
Psicóloga – RT 
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Olá, meu nome é Paloma Vieira, tenho 22 
anos e sou solteira. Comecei a trabalhar no 

PROMOVE em 2018 como Jovem Apren-
diz e, atualmente, trabalho como Auxiliar 
Administrativo na Coordenação de Ope-

rações. No primeiro dia de trabalho na 
Clínica-Escola me senti muito bem, fiquei 
profundamente impressionada com a in-

fraestrutura do PROMOVE, o departamen-
to de atendimento, a organização do corpo 

clínico e os serviços prestados ao público. 
É muito gratificante, você vê que a Clínica 
acolhe os pacientes com todo o amor, cui-
dado e sempre tendo o melhor atendimen-
to. Os discentes e docentes cuidam deles de 
forma integral, eles fazem todo o acompa-
nhamento e vendo a evolução de cada um 

dos pacientes. O PROMOVE é acolhimento, 
esperança, alegria e muito amor. Trabalhar 
na Clínica-Escola é incrível, cada dia há um 

novo aprendizado e crescimento. Só tenho 
a agradecer por fazer parte dessa institui-
ção e por estar contribuindo a cada dia no 

crescimento do PROMOVE. 
#Orgulhodesercamiliano 

#alegriadesercamiliano

Paloma Vieira 
Auxiliar Administrativo – 

Coordenação de Operações  
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Me chamo Fabrício, sou do interior de 
São Paulo, mas estou na capital desde os 
18 anos. Hoje sou Responsável Técnico do 
setor de Fisioterapia, aqui no PROMOVE. 
Antes de ser fisioterapeuta eu trabalhava 
em um restaurante italiano, onde exercia as 
funções de maître e sommelier, que é uma 
espécie de gerente dos vinhos.
Por alguns problemas de saúde que tive, 
senti necessidade de entender melhor algu-
mas técnicas na área da fisioterapia e decidi 
cursar fisioterapia para melhorar meu 
entendimento.
Me formei como fisioterapeuta pelo Centro 
Universitário São Camilo, fiz estágio no 
PROMOVE e depois de quatro anos retor-
nei como profissional. O início foi bastante 
difícil, pois praticamente não temos quase 
nada no que se refere a administração. No 
entanto, foi uma das melhores escolas que 
eu pude ter acesso.
No PROMOVE aprendi, de fato, sobre como 
trabalhar inter e multidisciplinarmente e 
como os pacientes e os alunos em forma-
ção podem se beneficiar de um serviço com 
tantas ramificações.
Cada dia vivido na Clínica-Escola me mos-
tra o quão importante é a interação entre 
os demais serviços que aqui se encontram, 
e claro muitas amizades foram construídas 
nesse ambiente.
O que dizer de um lugar onde, cada dia, 
através do tempo, fortalecemos tanto os 
laços profissionais quanto os nossos laços 
afetivos?

Fabrício 
Fisioterapeuta RT
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Meu nome é Taíla, sou Enfermeira e trabalho no PROMOVE há 4 anos e meio. Me formei no Cen-
tro Universitário São Camilo em 2010. 
Sempre disse que o PROMOVE caiu do céu no meu colo. Um emprego que eu não procurava e que 
me foi oferecido assim, como se viesse diretamente das mãos de Deus (obrigada por ser canal, 
Thaís)!
O PROMOVE é perfeito, é utópico! É do jeitinho que todos os serviços de saúde no país deveriam 
ser!
Uma Clínica-Escola onde o paciente é tratado com dignidade e respeito. Uma escola onde alunos 
têm a oportunidade única de aprender suas habilidades profissionais e éticas, de conviver com a 
equipe multiprofissional e ter uma visão holística da equipe de saúde que farão parte um dia. Um 
corpo de docentes extremamente capacitado e parceiro, e uma equipe Técnica-Administrativa que 
são uma família para mim.
Estar no PROMOVE é um presente e vê-lo crescer a cada dia aquece o meu coração! Só amor por 
uma Instituição que faz a diferença na vida de tantas pessoas!

Taíla Martinez
Coordenação – Enfermeira
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Sou Nutricionista Responsável Técnica no setor de Nutrição do 
PROMOVE - São Camilo. 
Talvez não existam palavras suficientes e significativas que me per-
mitam agradecer, porém, eu agradeço a Deus em primeiro lugar 
por toda confiança e competência que Ele me deu e por todos os 
ensinamentos e conquistas alcançados. 
Eu agradeço pela oportunidade de trabalhar ao lado de pessoas 
tão competentes e dedicadas. Agradeço pela chance de crescimento 
e amadurecimento. Agradeço por todo cuidado e atenção que re-
cebi nos meus primeiros meses dentro da Clínica-Escola. Agradeço 
essa grande equipe e aos nossos pacientes que me ensinam a cada 
dia buscar o meu melhor. Sou muito grata por tudo o que vivo e 
aprendo todos os dias com pessoas excelentes e profissionais incrí-
veis como vocês.
Sou o resultado da confiança de Deus em mim e da força de cada 
um de vocês. 

Obrigada São Camilo
Obrigada Promove
#orgulhodesercamiliano

Michele Christian Leme da Costa Silva 
Nutricionista – RT 
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Sou Francine Gondo, docente do curso de Fisioterapia. Desde de meu ingresso no Centro Universi-
tário São Camilo, há 6 anos, atuo no PROMOVE na Supervisão de Estágio em Fisioterapia Muscu-
loesquelética.
O PROMOVE por si é surpreendente. Quem olha de fora não imagina a potência deste lugar. Está 
constantemente em “obras”, seja para adequação estrutural, modernização, para inaugurar um 
novo projeto, abrir uma nova frente de atendimento... 
De todas as experiências vividas, a que mais me impressionou foi no retorno pós-fechamento da 
Unidade, em virtude da pandemia em 2020. Cuidadosamente organizado, o PROMOVE nos rece-
beu, todo sinalizado, com funcionários treinados, fluxos claros e disponibilidade de EPI’s. Mas, o 
diferencial mesmo foi o acolhimento, todos os funcionários fizeram e fazem diariamente questão 
de nos proporcionar segurança para desenvolvermos nossas atividades. A equipe de limpeza man-
tém, com sorriso nos olhos, as instalações e equipamentos impecáveis, colaborando ainda mais 
para nossa atuação segura. Eu sou muito grata a esta oportunidade!
Queria expressar toda minha gratidão e admiração pelo PROMOVE que são vocês! Na verdade, 
somos nós...

Francine Lopes Barreto Gondo
Docente – Fisioterapia
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Sou Thais de Sousa, casada, tenho 2 filhos (4 e 1 ano). 
Sou Enfermeira Responsável Técnica e Supervisora da 
Clínica-Escola do PROMOVE. Trabalho aqui há pou-
co mais de 7 anos. Quando fui admitida, em 2013, tive 
receio, pois era uma área completamente diferente da 

que eu atuava anteriormente, mas aceitei o desafio, 
pois me lembrava desde a época do estágio (fui tam-

bém aluna do Centro Universitário), o quanto era uma 
instituição incrível. Entrei como Enfermeira e poste-
riormente fui para o cargo de Responsável Técnica. 

O PROMOVE é incrível. Olhando de fora, não te-
mos dimensão da estrutura desse lugar, seja de infra, 
projetos e equipe. Todo cuidado é prestado de forma 
interdisciplinar e integral, favorecendo a assistência 

individual dos usuários, tal como desenvolvimento dos 
futuros profissionais que realizam estágio aqui!

Não tenho palavras para descrever o quanto sou feliz 
todo dia ao acordar e saber que é para cá que eu 

venho. O PROMOVE é minha segunda casa, e nos-
sa equipe, a minha segunda família. Todo dia é um 

aprendizado com todos os pacientes, alunos, docentes 
e equipe, além de desenvolvimento profissional, mas 

o quanto aprendi e amadureci na minha vida pessoal 
com essa instituição!

Sou imensamente grata à Instituição, que me acolheu 
desde 2007 como aluna e posteriormente em 2013 

como colaboradora, me deu de presente amigos tão 
especiais e por todas as oportunidades de capacitação 
e desenvolvimento. Há 6 meses assumi o cargo de Su-
pervisora Clínica, e novamente só consigo agradecer 
à confiança e aos desafios propostos que contribuem 

diariamente para meu crescimento pessoal e profissio-
nal.

Aqui no PROMOVE, conseguimos colocar 100% em 
prática os ensinamentos de São Camilo de Lellis: A 

Equipe é em sua integralidade coração nas mãos. 

Thais de Sousa 
Enfermeira RT – Supervisora Clínica
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OS ALUNOS
Respeito, Aprendizado 

e Carinho

PARTE 3
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Os alunos que atuam no PROMOVE são instruídos a escutar para praticar. Escutam seus 

professores e dialogam com os pacientes, pois entendem que o nível de confiança nas relações é 

fundamental. 
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Sou Marcos Simões Ramos, aluno da graduação do curso de Enfermagem do Centro 
Universitário São Camilo. O PROMOVE me proporciona cuidar do paciente de for-
ma holística, contando ativamente com a equipe multiprofissional. Realizo consulta de 
enfermagem, avalio exames laboratoriais, encaminho o paciente a outros profissionais e 
oriento todos os usuários, desta forma personalizando cada atendimento. No PROMOVE 
sinto-me acolhido e amparado diante as minhas necessidades como aluno, assim como 
me possibilita colocar em prática todo conteúdo teórico-científico visto em aula.

Marcos Simões Ramos 
Discente – Enfermagem 
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O PROMOVE é o primeiro e principal contato que temos com o paciente durante nossa 
formação. Nele nós conseguimos colocar em prática boa parte da teoria que aprende-
mos durante o curso e, também, é o espaço onde começamos a exercer a relação médico-
-paciente e desenvolver habilidade de comunicação para que possamos ajudar o paciente 
em suas diversas necessidades, o tratando como um todo. Este local ajuda os pacientes 
que precisam de atendimento e nos ajuda na formação como profissionais da saúde. No 
PROMOVE também podemos vivenciar o aprendizado multidisciplinar com enfermagem, 
nutrição e demais equipes. Se a faculdade é a nossa casa, com certeza o PROMOVE é o 
nosso jardim. É aqui que desenvolvemos nossa missão. E eu tenho certeza que a minha 
e as próximas gerações de alunos se beneficiarão muito do aprendizado que tiverem na 
Clínica-Escola. 

Kaique Bernardo Ishimura
Discente– Medicina (12º semestre)
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Eu sempre quis estudar em um lugar que me permitisse sonhar e realizar, e o PROMOVE 
me deu essa oportunidade. Ele representa o meu futuro ambiente de trabalho, me dando 
todos os recursos necessários para aprender e cuidar dos pacientes. No PROMOVE eu 
tenho a chance de me tornar uma profissional melhor e mais humanizada a cada dia e a 
cada atendimento.

Quézia Baptista Matos
Discente – Fisioterapia (9° semestre)
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O PROMOVE me proporcionou as primeiras experiências práticas com a fisioterapia. 
Foi o local em que tive contato com meus primeiros pacientes como estagiária, dos quais 
sempre guardarei ótimas lembranças, e que me ofereceu a oportunidade de transformar 
todo meu conhecimento teórico em atendimento. Além disso, dispõe de um ambien-
te completo para que os pacientes tenham o melhor tratamento e os alunos o melhor 
aprendizado. Sou muito grata a essa Instituição por promover um diferencial na minha 
formação. 

Larissa Zarco dos Santos
Discente – Fisioterapia (9º semestre)
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O PROMOVE foi a melhor experiência que tive durante todo o meu curso de Psicologia, 
me ajudou muito na consolidação da minha carreira, minha profissão. O que aprendi 
na Clínica-Escola foi decisivo. Aqui encontrei pessoas comprometidas, maduras, cada 
um desenvolvendo seu papel da melhor maneira possível, com as quais pude estabelecer 
grande vínculo. Além disso, as instalações são de primeiro mundo, eu sempre disse isso 
para todo mundo! Apesar de possível insegurança que possa surgir em estágios, devido 
a inexperiência profissional, na Clínica-Escola eu sempre me senti muito segura com 
todo o apoio que tive. Eu agradeço muito ao PROMOVE por tudo que eu aprendi. Quem 
precisar aprender sobre atendimento clínico em Psicologia, processo administrativo e, 
principalmente, como tratar o ser humano, o PROMOVE é o lugar certo!

Vânia Ribeiro
Discente – Psicologia 
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Sou estudante de Nutrição e estou no meu segundo estágio no PROMOVE, ou seja, 4 
meses. O PROMOVE para mim é uma instituição que agregou muito na minha forma-
ção acadêmica. É uma instituição que me recebeu de braços abertos. As vivências com 
os pacientes no dia a dia me trouxeram um vasto conhecimento técnico, além do olhar 
cuidadoso que temos com os diversos desafios que surgem, uma vez que vivenciamos 
o papel da nutrição na sociedade como um todo. A palavra que define o PROMOVE é 
GRATIDÃO. Gratidão por tantos ensinamentos, acolhimento e aprendizado! Gratidão 
a Deus pela oportunidade que tive, e o meu agradecimento a todos os funcionários que 
cuidam com tanto carinho dos pacientes e também dos estagiários, em especial a nutri-
cionista Michele Leme, que foi e é uma pessoa fundamental na minha graduação.

Luisa Tamie 
Discente – Nutrição (8º semestre)

Tive a oportunidade de estagiar no PROMOVE, foi uma experiência muito enriquecedo-
ra. Aprendi a tratar os pacientes com o apoio de toda a estrutura que o local proporcio-
na e com profissionais maravilhosos. O mais incrível é que o paciente tem tudo à disposi-
ção de forma gratuita.

Stephanie Bydkiwsky 
Discente – Enfermagem (5º semestre)
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O PROMOVE é uma oportunidade de adquirir conhecimento prático em um espaço 
que posso aplicar o que aprendo dentro da sala de aula. É o lugar em que me sinto mais 
próxima da profissão que escolhi exercer e que posso experimentar a vivência dela, esti-
mulando meus estudos e me deixando segura com o que mercado de trabalho espera de 
mim.

Nathalia de Paula Cherivaty
Discente – Farmácia 
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Meu nome é Heitor, sou aluno do 9º semestre do curso de Farmácia. O PROMOVE, para 
mim, é um local de muito aprendizado. Da Farmácia-Escola até a Clínica-Escola, toda 
a passagem foi (e tem sido) única e extremamente necessária para a formação de um 
profissional competente, pronto para lidar com qualquer situação e com conhecimen-
tos teórico e prático muito bem estabelecidos e aplicados, principalmente relacionados 
à manipulação de produtos farmacêuticos e controle de qualidade na Farmácia-Escola 
e a atenção farmacêutica na Clínica-Escola. É uma experiência que não se vê em outros 
lugares.

Heitor Janaudis 
Discente – Farmácia (9° semestre)
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PROMOVE para mim é sinônimo de prática
Prática em convívio multidisciplinar

Prática em como ser um profissional que lida no particular em cada caso do paciente
Prática em lidar com superiores
Prática em administrar o tempo

Prática em aprender o que não aprendemos na faculdade
Prática em admirar profissionais que estão à sua frente

PROMOVE para mim, antes só de ouvir falar, mas hoje de ter feito parte, é um local 
onde deixei de me sentir aluna de sala de aula para aluna que ensina aos pacientes o que 
aprendeu.
PROMOVE para mim é poder dizer com orgulho que fui orientada e supervisionada por 
profissionais que admiro e me inspiro e tento ser hoje, profissional formada, como a 
Michele Christian e a Cinthia Roman.
PROMOVE promoveu em mim, antes de ser formada, o gostinho de como seria minha 
trajetória. A autonomia e sensação de credibilidade ao entrar lá, foi uma das coisas mais 
incríveis que senti. 
Me sinto privilegiada por ter feito parte de uma Instituição tão disputada entre os alunos.

Raíssa de Cassia Araújo 
Egressa – Nutrição   
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O PROMOVE é um marco de responsabilidade. A partir do momento que começamos a 
frequentar a faculdade é um marco de que cada vez mais estamos nos tornando médicos. 
É no PROMOVE que o contato com o paciente começa a ficar mais próximo. Podemos 
entender, como alunos, o quanto a Clínica-Escola é importante na vida dos pacientes 
e isso aumenta a nossa responsabilidade em estudar para fornecer nosso melhor para 
o paciente. Aqui aprendemos também a como lidar com o paciente em aspectos éticos 
e sociais. Só tenho a agradecer por este espaço me dar toda a base que estou usando 
atualmente no internato. Tive dias muitos especiais nesse lugar. Espero que todos possam 
aproveitar muito bem essa Clínica-Escola que temos aqui. 

Leonardo Ayres Canga 
Discente – Medicina (10º semestre)
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O PROMOVE para mim é uma instituição que ajuda aos alunos do Centro Universitário 
São Camilo a serem profissionais mais empáticos no mundo do trabalho. A Clínica-
Escola também é um auxílio para a sociedade, sendo um ponto de encontro de diversas 
especialidades, dando bons atendimentos para quem não tem condições a ter acesso à 
serviços de saúde. 

Natalia Cristina Nascimento
Discente – Psicologia 

O PROMOVE é o lugar que me mostrou na prática qual o caminho eu quero seguir na 
Nutrição. Me apresentou profissionais incríveis e de excelência, dispostos a compartilhar 
conhecimento. O PROMOVE e os profissionais que atuam nele nos ensinam a importân-
cia de um trabalho multidisciplinar, interdisciplinar e em equipe. 
A Clínica-Escola para mim é um lugar que oferece a oportunidade de crescer como ser 
humano e como profissional.

Ana Carolina Oumatu Magalhães 
Discente – Nutrição (7ºsemestre)
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Sou Jessica Gabrielle Correia, tenho 26 anos. Sou bolsista do 4° semestre do curso de 
Enfermagem do Centro Universitário São Camilo. Optei pela faculdade pela grande refe-
rência na área da Saúde. 
O PROMOVE tem como meta oferecer a assistência à população carente, buscando a in-
tegração social com a equipe interdisciplinar. Realizar o estágio no PROMOVE me possi-
bilita a interação com o paciente de forma integral e personalizada. Realizo consultas de 
enfermagem, oriento os pacientes quanto ao uso de medicamentos e adapto os cuidados 
de enfermagem de acordo com realidade de cada usuário. 
O ambiente do PROMOVE ainda permite que eu tenha um momento de interação com 
os colegas da equipe interdisciplinar, favorecendo o meu aprendizado, o relacionamento 
interpessoal e individualizando a assistência ao usuário. A prática do estágio PROMOVE 
me qualifica muito, pois atuo em um campo de estágio com grande referência, participo 
da Clínica-Escola e isso me permite ter uma visão ampla da profissão que escolhi, pois 
sei que estou preparada para atuar na melhoria da qualidade de vida de cada paciente 
que passa pelo PROMOVE e assim fazendo a diferença em cada tratamento.

Jessica Gabrielle Correia
Discente – Enfermagem (4° semestre)
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Meu nome é Caio Cardozo de Oliveira, sou aluno do 6° semestre de Medicina. O 
PROMOVE para mim é uma instituição de aprendizado, não apenas no âmbito acadê-
mico, mas também como ser humano. Um Ambulatório-Escola muito bem estruturado, 
onde podemos colocar em prática-clínica todo o nosso aprendizado, sendo sempre su-
pervisionados, instruídos e ensinados por profissionais admiráveis. Embora seja da rede 
São Camilo, a Clínica-Escola providencia e disponibiliza atendimento público de exce-
lência a todos aqueles que necessitam de atendimento multiprofissional na área da saúde.
Me orgulha poder ajudar as pessoas que precisam e aprender com isso diariamente. O 
PROMOVE é uma instituição na qual adquiri e estou adquirindo muito conhecimento o 
que me permite um excelente aprendizado durante a minha graduação. Ademais, as ex-
periências na Clínica me ensinaram a ver a vida de outras maneiras, diante de um conta-
to com pacientes de diferentes origens e diferentes histórias, fato esse que me concretizou 
a paixão que sinto pela Medicina e o quanto posso me dedicar em ajudar o próximo.

Caio Cardozo de Oliveira
Discente – Medicina (6° semestre)



OS USUÁRIOS
Força, Perseverança e Fé 

PARTE 4



59

Para os usuários e familiares, o PROMOVE transformou-se em um lugar de acolhimento e confiança. 
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Me chamo Maria Vitória, sou mineira de Campo 
Belo e minha vinda para São Paulo foi repenti-
na. Tive que vir para trabalhar e me sustentar 
sozinha, com 16 anos. Trabalhei fazendo limpeza 
em casas de família, em salões de cabeleireiros, 
fui também garçonete, trabalhei em hotéis como 
arrumadeira, trabalhei em lavanderia, fui re-
cepcionista, vendedora ambulante, cuidadora 
de idosos e auxiliar de enfermagem. Hoje não 
exerço nenhuma função profissional, sou apo-
sentada.
Moro com minha filha Vanessa, e tenho um filho 
que mora em Campinas. Ele tem uma pequena 
empresa em que os dois trabalham. Nos momen-
tos de lazer gosto muito de cuidar das minhas 
plantas e flores e gosto também de costurar.

E o PROMOVE surgiu em minha vida da seguinte forma: quando eu tinha 20 anos, sofri um aci-
dente de carro na Avenida Paulista, aconteceu durante meu horário de almoço do salão de ca-
beleireiro que eu trabalhava na época. Nesta ocasião eu não procurei por atendimento médico, 
apenas almocei e voltei ao trabalho, mesmo tendo um hematoma muito grande no meu braço 
direito. Depois de 2 anos, desenvolvi artrose neste braço e nos joelhos, então comecei a procurar 
tratamento para esta doença. Minha filha Vanessa me inscreveu em várias faculdades, até que 
um dia, em 2010, recebi uma ligação do PROMOVE para fazer Fisioterapia, e esta ligação coinci-
diu com a cirurgia que faria em 1 semana. Então, após a cirurgia, eu iniciei com o tratamento em 
Fisioterapia. Graças à São Camilo, hoje estou muito bem.
Falar sobre o PROMOVE é muito fácil. Eu sou muito devota de São Camilo. 
Um lugar em que não existe distinção de pessoas, lá são todos tratados de forma igual, e fico muito 
emocionada em dizer essas palavras. Não recebemos apenas o tratamento para nossa saúde, mas 
recebemos muito carinho, muito amor, muita compreensão. Enquanto eu viver, serei uma pessoa 
muito grata a todos que trabalham neste lugar, desde os diretores, enfermeiras, médicos, alunos, 
recepcionistas, pessoal da limpeza... são todos excepcionais!
Para mim, que já tenho 76 anos e já passei por diversos hospitais, não existe igual! Ali nós temos 
tudo, e peço a Deus que abençoe a todos vocês. Não me cansarei de agradecer por cada um. Eu 
amo a São Camilo!

Maria Vitória Fernandes
Paciente – PROMOVE
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Meu nome é Cleodedes Sgarbi, tenho 79 
anos e sou aposentado. Tenho esposa, 3 
filhas e 4 netos. Nos momentos de lazer eu 
gosto de visitar os parentes no interior, 
aproveitar para pescar e acompanhar 
minha netinha. Após realizar consul-
ta com ortopedista por um problema no 
braço, foram sugeridas três clínicas para 
fisioterapia; uma delas, era o PROMOVE. 
Coloquei meu nome na lista de espera e me 
chamaram para o atendimento. Eu adoro 
o PROMOVE! É uma benção na minha vida 
e eu estou com saudades! O PROMOVE me 
ajudou tanto na parte de desenvolvimento 
físico como na educação em como se com-
portar.

Cleodedes Sgarbi
Paciente – PROMOVE 

Sou Sandra Maria de Carvalho e Silva. 
Sou confeiteira, tenho 9 irmãos (4 mulhe-
res e 5 homens), meus pais são falecidos, 
sou solteira e tenho meu filho Arthur de 
Carvalho Santos. Gosto de fazer coisas de 
confeitaria, para mim é uma terapia, faço 
bolos, decorações, procuro novas receitas, 
gosto de fazer comidas em geral. Eu sou-
be da existência do PROMOVE através do 
Hospital Ipiranga, quando meu filho nas-
ceu a assistente social do hospital me falou 
sobre o atendimento do PROMOVE, e me 
indicou para tratar o meu filho. Achei mui-
to bom, maravilhoso! Vejo que meu filho 
tem evoluído bastante.
O PROMOVE é um centro de referência 
muito importante para tratar as crianças 
com algum tipo de deficiência que precisam 
de cuidados. O Arthur é acompanhado no 
PROMOVE nas especialidades de fisiotera-
pia, terapia ocupacional, farmácia e nutri-
ção.
Agradeço muito pelo amor e dedicação de 
cada colaborador, pois está sendo muito 
importante para meu filho Arthur.

Sandra Maria de Carvalho e Silva 
(mãe de Arthur de Carvalho Santos)

Paciente – PROMOVE  
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Sou paciente do PROMOVE desde 2017. 
Para mim o PROMOVE é o grande respon-
sável pela melhora da minha saúde. Sou 
paciente na nutrição, fisioterapia e farmá-
cia e eles conseguiram com que eu melho-
rasse muito as minhas condições físicas nos 
últimos 4 anos. 

Josias de Carvalho
Paciente – PROMOVE

Meu nome é Gilda, sou esposa do Sr. Josias 
Passo no PROMOVE na farmácia, nutrição 
e medicina, e estes serviços me ajudaram 
muito. Consigo fazer exames como mamo-
grafia anual, coisa que demorava muito 
para fazer no SUS, sem contar a fisio-
terapia que realizo 2 vezes por semana e 
que melhorou muito a minha condição de 
saúde. Eu deixei meu emprego para poder 
continuar meu tratamento no PROMOVE. 
Os colaboradores são muito prestativos 
e não tenho nenhuma queixa a fazer dos 
atendimentos prestados.
Durante o período de quarentena, eu e o 
Josias fizemos nossos exercícios através 
do app Saúde da Coluna, indicado pelo 
docente Paulo Quemelo, de Fisioterapia 
Musculoesquelética, o que manteve o pa-
drão de qualidade da nossa saúde. No 
PROMOVE eu consigo ter um seguimento 
periódico excelente. A equipe toda é muito 
atenciosa e eu só tenho coisas boas a dizer.

Gilda Ferreira Luz
Paciente – PROMOVE
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Sou do lar. Tenho esposo, 3 filhos e 5 ne-
tos. Gosto de fazer crochê e tricô. Conheci 
o PROMOVE através da indicação de uma 
enfermeira que mora próximo a minha 
casa. O atendimento do PROMOVE é per-
feito. Não tenho nem palavras para descre-
ver. O PROMOVE é uma esperança que me 
deu mais ânimo e vontade para viver. Essa 
Instituição me ajuda na minha recuperação. 
Eu me senti como se estivesse com minha 
família. Cuidam de mim como um pai, 
como um protetor da minha saúde. 

Dulce Palmeira Bebiano
Paciente – PROMOVE

Sou Eglair dos Reis, tenho 77 anos. Sou 
aposentada, minha família sou eu e meu 
filho, que é adulto e solteiro. No momen-
to de folga eu gosto de ir para o parque 
caminhar, gosto de bordar, faço palavras 
cruzadas e eu leio. Eu conheci o PROMOVE 
na Praça da Sé, estava acontecendo um 
mutirão de pressão arterial e me fornece-
ram encaminhamento para a cardiologia. 
O atendimento é ótimo! O PROMOVE para 
mim é uma segunda casa, eu adoro! Eu sou 
muito falante, o pessoal é excelente. É um 
pouco distante, mais para mim é bom, por-
que vejo muitas pessoas. Me ajudou muito! 
Me ajudou nos exames. Na parte da minha 
saúde, foi excelente! Eu faço meu check up. 
Então, para mim é ótimo, me ajudou de-
mais!

Eglair dos Reis
Paciente – PROMOVE
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Meu nome é Cleonice Vieira dos Santos, 
tenho 70 anos e sou cabeleireira. Tenho ir-
mãos e primos espalhados pelo Brasil e um 
filho de consideração (criação). Gosto de 
viajar, ir à praia e dançar. Após a pande-
mia, minha distração e é ir ao salão, cuidar 
dos meus cachorros, fazer cursos on-line, 
assistir entrevistas. Frequento o PROMOVE 
desde 2016, conheci a Clínica através do 
marido de uma cliente. Na época, o mes-
mo teve AVC e estava fazendo fisioterapia, 
então fez a indicação do serviço. Sou muito 
grata a tudo. Só tenho a agradecer, nada a 
reclamar. Passo por várias especialidades e 
estou sempre satisfeita com o atendimento 
de todos. Comecei a fazer todo meu trata-
mento de forma correta. Melhorou muito 
a minha qualidade de vida. A possibilidade 
de realizar exames é um grande diferencial. 
Eu gosto de vir ao PROMOVE. É um privi-
légio conseguir atendimento gratuito, de 
excelente qualidade... dou muito valor. É 
o lugar que eu cuido da minha saúde com 
segurança... confiança. O PROMOVE me 
ajudou muito, com os exames oferecidos 
consegui ser encaminhada aos especialistas 
endocrinologista e reumatologista.

Cleonice Vieira dos Santos
Paciente – PROMOVE 
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Sou Edna Bernardes da Rocha, tenho 
51 anos e sou vendedora. Tenho 3 filhos, 
marido, um genro e duas netas. Eu gosto 
muito de escrever. Conheci o PROMOVE 
através do meu marido, ele começou fa-
zendo acompanhamento na fisioterapia 
há uns 8 anos. Eu falo de vocês por todos 
os lugares que eu vou... eu falo de vocês 
pelo carinho, pelo atendimento. Eu tenho 
prazer em fazer parte! Eu venho por puro 
prazer de estar nas especialidades. Eu tenho 
prazer de colaborar com a medicina e 
com essa juventude. É como se eu estivesse 
agradecendo, além de é claro, ser muito 
bem tratada. É para nós, um atendimento 
que nunca tivemos em hospitais particula-
res. O PROMOVE é uma promoção, uma 
colocação a um lugar de dignidade. Ele te 
dá dignidade porque saúde é dignidade. 
O PROMOVE é promoção e dignidade. A 
Clínica-Escola me ajudou no momento em 
que eu já não tinha nenhuma condição De 
pagar plano de saúde e assistência médica 
de qualidade; o PROMOVE veio de encon-
tro com isso... me dando dignidade, me 
dando condições e acessibilidade. 

Edna Bernardes da Rocha 
Paciente – PROMOVE
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Meu nome é Mario Sérgio, nasci em São 
Paulo e sou casado. Fui comerciante, tra-

balhei em um restaurante por 13 anos. 
Depois de algum tempo, o restaurante foi à 

falência, então comecei a trabalhar como 
vendedor. Posteriormente, trabalhei como 
representante comercial em uma empresa 
chamada Brinox e há 20 anos estamos no 

ramo de representação de indústrias.
Há 5 anos, quando sofri o AVE (Acidente 

Vascular Encefálico), minha esposa era 
professora, porém diante das atuais necessidades, a Brinox deixou a representação da empresa 

com ela. Desse momento em diante, ela assumiu definitivamente este trabalho.
Somos pais de 3 filhos. As duas moças mais velhas, Caroline de 30 e Mariana de 28 anos, já são 

casadas, e temos ainda o Henrique de 22 anos, que mora conosco e trabalha como auditor. Temos 
3 gatinhas que adotamos e são parte da família. Assumimos um Ministério na Igreja, onde atua-

mos intensamente há muitos anos. Eu era pastor e palestrante até sofrer o AVE. Atualmente, minha 
atividade de lazer preferida é assistir à filmes e séries em canais de streaming.

Conhecemos o PROMOVE através da indicação de uma fonoaudióloga. Fiz minha inscrição e 
iniciei o tratamento com a Fisioterapia Neurofuncional Adulto, com a professora Zodja, há 3 anos. 

E o PROMOVE é ótimo! É um lugar que eu adoro, mesmo sendo crítico com tantas coisas. É um 
ambiente extremamente humanizado. A minha condição requer muita paciência e encontrei essa 

paciência e carinho nos profissionais e alunos do PROMOVE, e isso me encanta!
Todos com quem me encontro no PROMOVE alimentam minha alma e coração. A professora 

Zodja é muito parceira e me incentiva a lutar sempre mais. Ela e seus alunos representam muito, e 
digo isso não me referindo apenas a minha reabilitação, mas representam muito mais, eles repre-

sentam amor!

Mario Sérgio Antoni
Paciente – PROMOVE
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Conheci o PROMOVE através de uma fisioterapeuta ex-aluna do Centro Universitário São Camilo. 
Ela me falou muito bem daqui e me encaminhou para cá. 
Eu achei o atendimento maravilhoso desde a recepção até os profissionais que nos atendem. Para 
mim o PROMOVE é tudo, pois aqui a equipe estendeu a mão para fazer a fisioterapia da minha 
filha. Deus no céu e o PROMOVE na terra. 
A equipe PROMOVE sonhou um sonho junto comigo e sempre apoiou a evolução da minha filha. 

Mãe de Thayna Victoria Amorim Borges Leite
Paciente – PROMOVE
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Irene: Sou formada em Enfermagem, tenho 60 anos e atualmente estou 
aposentada. Minha família é minha irmã. Em meus momentos de folga 

gosto de assistir TV e jogar no celular. 

Alice: Eu sou Alice, irmã da Irene. Depois que a Irene teve Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) eu que estou cuidando dela. Eu conheci o 

PROMOVE através de um senhor que mora em nosso condomínio, 
a esposa dele foi atendida pelo PROMOVE e ele me falou muito bem 

daqui.  Eu achei excelente, todos atendem muito bem, desde a entrada. 
As terapias que ela já fez tiveram muitos resultados. Os alunos atendem 
muito bem, sempre acompanhados pelo professor. Nós gostamos mui-

to!  O PROMOVE é uma Clínica-Escola que tanto o paciente como os 
alunos são beneficiados. Fora do PROMOVE não tem atendimento com 

tanta facilidade. No caso da minha irmã, por exemplo, em ambulató-
rios públicos depois de dois anos pós-AVC eles não atendem mais, e o 

PROMOVE e uma outra opção, pois é muito difícil encontrar um atendi-
mento contínuo. Minha irmã precisa de um atendimento contínuo e tem 

trazido ótimos resultados para ela o tratamento aqui. 

Alice Takase (irmã)
Irene Takase

Paciente –  PROMOVE
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Meu nome é Ishii Takaki, sou do lar. Minha 
família é meu marido Nobuo Takaki e meus 
filhos Henri Ishii Takaki, Evandro Enio 
Takaki e Michele Akane Takaki. Nos meus 
momentos de folga eu gosto de fazer crochê 
e cuidar das plantas. Conheci o PROMOVE 
através do Dr. Paulo do Posto de Saúde da 
Vila Granada, atendimento sensacional. O 
atendimento do PROMOVE é excelente e 
fico sempre ansiosa aguardando a chama-
da para o retorno. O PROMOVE ajudou 
bastante pelo bom atendimento, principal-
mente pelos resultados satisfatórios obti-
dos.

Ishii Takaki
Paciente – PROMOVE

Sou Nobuo Takaki. Trabalhei por muitos 
anos como contador e advogado, mas hoje 
sou aposentado. Minha família são minha 
esposa Tsutame Ishii Takaki e nossos filhos 
Henri Ishii Takaki, Evandro Enio Takaki 
e Michele Akane Takaki. Nos momentos 
de lazer gosto de assistir jogos de futebol 
e sair para visitar meus netos. Conheci o 
PROMOVE através do atendimento para 
a Tsutame, minha esposa, e pedi se pode-
ria também ser atendido por vocês a qual 
fui aceito. A partir de então comecei a ser 
atendido e hoje digo “muito obrigado” a 
todos pelo excelente atendimento. Hoje 
aguardo com satisfação o retorno para 
nova consulta. Pelo excelente atendimento 
o PROMOVE me ajudou muito, pela dedi-
cação que têm os “mestres” para com seus 
alunos, e esses são tão compenetrados com 
os pacientes que fazem de tudo para aten-
der e achar a solução para com a nossa 
doença, com o devido respaldo dos mestres.  
Agradeço a todos vocês em meu nome e da 
Tsutame. Muito obrigado!

Nobuo Takaki
Paciente – PROMOVE
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Meu nome é Josenaldo, sou casado há 30 anos com a Sra. Edna. Quando a conheci já era viúvo e 
ela, separada. Já tínhamos nossos filhos, e assim nos casamos, ambos pela segunda vez. Nasci na 

Bahia, e fui criado pelos meus avós, que tiveram 15 filhos. Meu avô era muito sério e minha avó era 
muito parecida com minha esposa.

Meus avós me deram tudo, me encaminharam na igreja, me ensinaram a ser trabalhador e a res-
peitar outras pessoas.

Quando cheguei à São Paulo, comecei a trabalhar, tinha em torno de 13 anos. Era lapidador, piso-
teador e baixo revelista. Comecei a trabalhar na Varig, onde fiquei por 3 anos. Quando completei 
25 anos, saí da Varig e comprei uma vidraçaria, onde voltei a trabalhar com funções semelhantes 

de quando cheguei em São Paulo. 
Estas profissões me deram o sustento, mas também me fizeram perder um dedo, e adquiri artro-
se. Fazia tratamento no Hospital Ipiranga, porém nunca tinha passado duas vezes com o mesmo 

médico. Resolvi entrar no PROMOVE, mesmo não acreditando que poderia dar certo. Me identifi-
quei na recepção, notei imediatamente a diferença no tratamento. Em um primeiro atendimento, 

fui acolhido pela enfermeira Thaís, pela assistente social Alline e pela psicóloga Simone, e iniciei o 
tratamento com a Reumatologia e Nutrição. Posteriormente fui encaminhado à Fisioterapia.

Sofria de muitas dores, tinha muitas limitações, além de fazer uso 
excessivo do cigarro e do álcool. Por vezes fui internado em coma 

alcoólico, sentia que estava me entregando e que causava sofri-
mento à minha família. E diante desta situação, fui ajudado por 

diversos profissionais muito competentes.
Uma coisa que eu sempre digo é a seguinte: não é porque temos 
atendimento médico, de fisioterapia, de nutrição, de psicologia; 
não é porque podemos fazer exames com facilidade, mas o que 
me mantém no PROMOVE desde 2013 é porque lá eu me sinto 

gente. Eu sou testemunha da docilidade e atenção dos alunos e 
professores, toda a paciência das meninas recepcionistas faz com 

que eu pense: EU EXISTO!
Antes do PROMOVE eu não conseguia vestir uma camisa ou cal-
çar uma meia. Hoje o meu braço se move, estou livre das dores e 

não tenho mais estas limitações, por isso sou muito grato.
Existe uma palavra cujo significado é o PROMOVE São Camilo 

na minha vida: RENASCIMENTO!

Josenaldo Brito
Paciente – PROMOVE





“Os enfermos são as pupilas do coração de Jesus, 

e o que fizermos por eles faremos ao próprio Deus”.

São Camilo de Lellis
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