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1. Você é:

cpasaocamilo@saocamilo-sp.br

86%

14%

Paciente
Acompanhante

2. Já conhecia os serviços prestados 
pela Clínica Escola – PROMOVE?

61%

39%

Sim
Não

3. Como ficou sabendo dos nossos serviços?

Aluno do Centro Universitário São Camilo 16%
Indicação de amigos/familiares 28%

Indicação de profissional da área da saúde 39%
Internet 16%

Outro (Posto de saúde Vila das Mercês ) 2%

4. Como você avalia o  
atendimento na recepção da 
Clínica Escola – PROMOVE?

70%

25%

5%

Muito bom 
Bom
Regular

5. Por qual serviço de saúde/
área você foi atendido?

Enfermagem 11%

Farmácia 11%

Fisioterapia 30%

Medicina 67%

Nutrição 28%

Psicologia 33%

Serviço Social 16%

Terapia Ocupacional 8%

6. De uma maneira geral, como 
você avalia o atendimento  

recebido por este(s) serviço(s)?

79%

19%

Muito bom 
Bom
Regular

2%

6. De uma maneira geral, como 
você avalia o atendimento  

recebido por este(s) serviço(s)?

91%

8%

Muito bom 
Bom
Regular

1%

2%

7. Além do atendimento, você já 
participou de alguma outra  

atividade e/ou ação oferecida  
pela Clínica Escola – PROMOVE?

2%

97%

3%

Não 
Sim

8. Você indicaria os serviços da Clínica Escola – PROMOVE  
a terceiros?

Sim 98%
Não     2%

9. Comentários adicionais:

Obrigado aos 
médicos, as 

professoras e 
as meninas que 
atendem com 
muito carinho. 

O atendimento 
de todos é 

muito bom. 
Vocês estão 
de parabéns!

Me inspiro muito 
no Promove, tenho 
15 anos e estava 

pensando em fazer 
medicina, agora
eu tenho certeza.

Na minha opinião 
deveria ter mais 

atendimentos como o 
Promove, só assim 

deixaremos de sofrer 
com o SUS. Agradeço 

a todos pelo 
acolhimento.

Continuem sempre 
assim, oferecendo 
atendimento de 

excelência aos que 
mais precisam.

Um pouco 
demorado, mas 

atendimento 
muito bom.Professores e 

alunos muito 
atenciosos com 

os pacientes.

 Ao chegar pela primeira vez 
na unidade me surpreendi 

pela recepção e o atendimento 
dos profissionais, já faz mais 

de 6 meses que passo aqui, só 
tenho que agradecer a toda

direção e aos profissionais em 
geral, meu muito obrigado!

A equipe da 
fisioterapia está 

de parabéns.

Só agradecer... 

Gratidão, 
apenas 

isso. 


