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PREFÁCIO

INTRODUÇÃO

O Dr. Patch Adams nos
escreveu uma cartinha sobre a
Revolução do Amor. Olha lá!

Quem somos nós? De onde
viemos? Para onde vamos? Por
que fazemos tantas perguntas?

TREINAMENTO

VISITAS

PESQUISA

Queremos compartilhar com
você o orgulho que temos da
nossa preparação artística.

Um pouco sobre o trabalho
que levamos semanalmente
para os hospitais.

Dados científicos sobre a nossa
iniciativa do ponto de vista
educacional.

SEMENTES

NÚMEROS

Iniciativas inesperadas geradas
por ex-integrantes dos Narizes
de Plantão.

A abrangência do trabalho dos
Narizes de Plantão traduzida
em números.

PARTICIPANTES

BASTIDORES

Quem faz essa coisa toda sair
do papel .

As pessoas que ficam atrás da
cortina, botando ordem nessa
bagunça organizada.

por Dr. Patch Adams
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Fotografia: Johnatas Gouveia

Eu comecei a me apresentar publicamente como palhaço em 1963, como um ato político
para iniciar uma revolução do amor.
A humanidade está se afogando em ganância, violência e injustiça. Eu fico chocado de ver
que, em um mundo com 7 bilhões de pessoas, a maioria, pelo menos nos Estados Unidos,
é solitária. Nós sabemos que a resposta para tudo isso é o amor, mas o amor é tão
complicado, que não é ensinado nas escolas, é tão complicado, que a maioria das pessoas
tem receio e medo do amor. Há muito menos confusão sobre o humor. As pessoas
gostam de humor, sentem-se confortáveis com ele. Então, para fazer uma revolução do
amor, descobri que o palhaço é um truque para aproximar o amor.
Quando fui para a faculdade de medicina, em 1967, eu estava
pronto para usar o palhaço no hospital. Encontrei nos hospitais
um ambiente infeliz, estressante e hierárquico e o palhaço
apagou esses problemas. Fico muito feliz em ver que todo esse
amor e diversão é praticado de modo tão bonito pelos Narizes
de Plantão. Desejo o melhor a vocês e peço que, por favor, levem
esse amor e essa diversão para as ruas!
Que o trabalho de vocês seja abençoado!
Em paz,

DR. PATCH ADAMS
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PATCH ADAMS
Um médico que se considera,
acima de tudo, um ativista político
em prol da paz, da justiça e do
amor.
Patch
Adams
tornou-se
mundialmente famoso após o filme
que retratou sua vida na faculdade
de medicina e que gerou novas
reflexões sobre a relação entre
paciente e cuidador.
Nas fotos, Patch brinca com um
soldado na União Soviética, em
1989, em meio a tanques e mísseis.
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Fotografia: Johnatas Gouveia

Será que um palhaço altera o ambiente hospitalar?
Será que o palhaço influencia o futuro profissional da
saúde?
Nos Narizes de Plantão, um projeto de extensão do
Centro Universitário São Camilo que existe desde
2010, nós dizemos SIM para essas duas perguntas.
Temos como objetivo levar a arte do palhaço ao
ambiente hospitalar. E quem faz isso são alunos de
graduação da área da saúde, que um dia serão
enfermeiros, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais, biomédicos, etc.
Nossa missão, então, é usar a pesquisa sobre a
linguagem do palhaço para modificar o ambiente
hospitalar, bem como as percepções do estudantes
da área da saúde sobre as relações humanas.
As próximas páginas mostram como foi o caminho
dessa missão no ano de 2014.

perdemos o controle!
O ano de 2014 nos mostrou que a ilusão de
controle que tínhamos sobre o nosso projeto era,
de fato, uma ilusão.
Foi o ano de mais trabalho da nossa história!
Além das visitas aos hospitais e oficinas de
treinamento, que já ocupam boa parte do nosso
tempo, também participamos de muitos eventos,
onde pudemos divulgar as ideias e desejos que
nos fazem continuar com esta divertida jornada.
De modo tão natural quanto inesperado, vimos
algumas sementes que plantamos
involuntariamente germinarem em ações
importantes fora do nosso projeto. Alguns exparticipantes dos Narizes, agora profissionais
formados, ingressaram em uma tradicional ONG
de palhaços que atuam em hospitais. Outros
resolveram montar seu próprio grupo
independente de palhaços e já estão realizando
visitas quinzenais a um hospital. Existem aqueles
que estão pesquisando cientificamente o papel
do palhaço, tanto na formação do profissional de
saúde, quanto como ferramenta terapêutica. E
por falar em ciência, publicamos o primeiro artigo
científico da história sobre a percepção de
graduandos da área da saúde sobre um
treinamento de palhaço.
Nossa legião de palhaços-profissionais-da-saúde
só cresce e com ela cresce a expectativa de que
2015 nos reserva boas surpresas!

MAURO FANTINI

MAURO FANTINI
Biomédico,
professor
universitário,
fundador e coordenador geral dos
Narizes de Plantão. Acredita na arte
como potente ferramenta educacional,
pensando que saúde não é apenas a
ausência de doença.

Fotografia: Thyta Oliveira
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Tinha vinte anos e estava sendo muito
bem treinada, sabia quais qualidades
deveria trabalhar, quais defeitos omitir
e até o que fingir, pra mim e pra
todos, afinal de contas, todos
queremos ser profissionais bem
sucedidos. Eu sabia jogar. Sabia a
teoria de muitas coisas. Conhecia o
caminho e tinha muitas ideias acerca
dos mais diversos assuntos. Estava no
terceiro semestre da faculdade, que,
para o meu curso, é com certeza o
mais denso. E aí um objeto pequenino
entrou na minha vida com uma
essência devastadora e, como um
trator, um nariz vermelho acabou com
todas as certezas. Veja bem, muitas
vezes essas mesmas palavras são
usadas de maneira ruim. Eu, ao
contrário, não poderia ser mais grata.

O processo para descobrir o palhaço
requer atenção, disponibilidade e
abdicação. Mas nada disso vem com
um peso negativo. A verdade é que
descobrir o palhaço e se desCOBRIR é
tirar de cima de nós mesmos a crosta
que o mundo coloca, é mostrar pra
todo mundo o que você de fato é: o
que é bonito e feio a seu respeito. É
saber que todos são assim e que dói
bem menos se você se mostra.
Três anos de treinamento, de visitas,
de encontros variados. Tudo isso para
sempre desconstruir, para lembrar o
caminho de volta. Aquele que nos
mostra que não importam as ideias
existentes sobre qualquer assunto.
Justificativas não interessam quando
se percebe que tudo é mais simples e
gira em torno de: gosto e me faz bem.
O palhaço ensina a ser e estar, pois ele
não sabe nada sobre coisa alguma. Já
faz três anos desde a primeira vez,
mas eu aprendi que a primeira vez é
sempre que eu quiser.

AMANDA ARNAUT
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AMANDA ARNAUT
Biomédica e pesquisadora, mergulhou de
cabeça
no
projeto
e
foi
uma
das
coordenadoras discentes dos Narizes de
Plantão. Hoje em dia, já formada, continua
visitando hospitais como palhaça, em outro
grupo de voluntários.

Fotografia: Luna Garcia
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Há quatro anos, quando entrei no projeto, a minha
única certeza e vontade era a de fazer outras pessoas
felizes, mudar para melhor, pelo menos por um
momento, a vida daquelas pessoas que estavam no
hospital.
Mas não sabia que eu seria tão recompensada e feliz
quanto elas e que fazer parte disso iria mudar minha
vida para sempre.
Com o passar do tempo e muitas oficinas e visitas,
aprendi que o nariz me dá a liberdade de ser o mais
verdadeira possível com meus sentimentos, faz florescer
o melhor que há dentro de mim. O nariz nos permite
libertar até mesmo os defeitos de que nem nos dávamos
conta, e que ainda assim é bom, porque também fazem
parte de mim. Assim como uma criança inocente, sem
maldade, sem molduras, sem pensar no que os outros
vão falar, só agindo com naturalidade.
Entrar no projeto me abriu os olhos para o lado mais
humanístico da vida. Pessoas na rua, faculdade, metrô,
ônibus, supermercado, caixa, meus pacientes, não são
mais as mesmas pessoas estranhas e sem significado,
elas começaram a fazer parte da minha vida por um
instante, a partir de um sorriso mudo, um bom dia
sincero ou aquela conversa que rendeu até um chegar a
seu destino.
Hoje em dia, mesmo quando não estou com nariz, ajo
como se estivesse, tornou-se tão natural. Olho no olho,
abraço com vontade, consigo ser quem sou sem medo
de ser julgada. Em atendimento, brinco com meus
pacientes como se estivesse numa visita de palhaça e,
confesso, essa é a melhor parte. Graças ao projeto serei
uma médica melhor. O nariz me revelou amor próprio e
amor ao próximo.

ROSI BARCELOS
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ROSI BARCELOS
Médica e palhaça incansável, será
sempre peça importante do nosso
projeto. Participou da fundação dos
Narizes de Plantão e permaneceu no
projeto desde então, desdobrando-se,
por quatro anos, entre muitas aulas,
atendimentos, provas e internato e
nos mostrou a importância de duas
palavrinhas fundamentais para um
palhaço: vontade e prazer.

Fotografia: Luna Garcia

Como funciona tudo isso?
Talvez você tenha entendido as nossas motivações e
ideias, mas pode não ter compreendido bem como é
que estamos organizados. Se quiser saber um pouco
mais sobre a rotina dos participantes dos Narizes de
Plantão, desde a entrada no projeto até a ida aos
hospitais, dá uma olhada na próxima página.
Se não quiser saber nada sobre isso, bom, seja livre e
vá para a página que quiser!

Fotografia: Johnatas Gouveia

Alunos e professores do
Centro
Universitário
São
Camilo podem se inscrever
para o processo seletivo

Os interessados se inscrevem em
um edital aberto uma vez a cada
ano e preenchem um questionário

Todos
os
inscritos
são
entrevistados individualmente
por uma comissão julgadora

inscrição

seleção

interesse

visitas
Os novos participantes que
completaram o treinamento
começam a realizar visitas aos
hospitais, acompanhados
pelos participantes que já
faziam parte do projeto

treinamento
mínimo
Os selecionados passam por um
treinamento de 60 horas sobre a
linguagem artística do palhaço

Enquanto permanecerem no
projeto, os integrantes
continuam participando de
treinamentos artísticos, para
aperfeiçoar as visitas regulares
aos hospitais

treinamento
continuado
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Fotografia: Luna Garcia
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P

alhaço, eu tenho três anos e já sou um super-herói.

Uaaaau! Sério?
Ahãm. Hoje eu vou sair do hospital e vou ao
shopping, comprar a armadura do Homem de Ferro.

Nossa, sensacional. Que honra conhecer um super-herói!
E sabe o que eu vou comprar amanhã? Sabe? Sabe?

Não. O quê?
Sorvete.

vb

Enzo, três anos
Hospital da Criança (São Luiz)
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Fotografia: Mauro Fantini
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Fotografia: Mauro Fantini
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?

Escolhemos o
como nossa proposta
artística para transformar o
hospital e apresentar ao aluno da
área da saúde algumas ferramentas
úteis para a conexão entre pessoas,
sejam elas colegas de turma, família,
colegas de profissão ou pacientes.
Sabemos que não é uma tarefa
fácil, ainda mais para quem não
tem a arte como sua profissão principal.
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Ainda assim, nos
sentimos no dever de
respeitar o nariz do palhaço
como se fôssemos, sim, artistas
profissionais. Essa escolha nos leva a
treinamentos intensos e nos faz pensar
em perguntas a respeito da área da saúde,
do ensino superior e da vida.
Levamos essas perguntas para os
hospitais e, assim, o palhaço questiona
padrões aos quais estamos habituados.

como é voltar a ser criança?

por que tem gente que tem medo de palhaço?

será que precisa ser engraçado?
quem sou eu?

e se eu não for engraçado?

eu sou capaz de mudar um ambiente mesmo sem estar usando meu nariz?

será que estou fazendo tudo isso da maneira certa?

o que é que eu vou fazer de palhaço no hospital?

o que o meu parceiro faz de incrível?

quem ganha mais no encontro entre palhaço e criança?

o palhaço me ajudará quando eu me formar em Nutrição?

por que será que eu não desisto deste projeto?
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Somos futuros
profissionais da saúde,
sem experiência artística
prévia, que decidiram
levar um treinamento de
palhaço bem a sério.
Esse é o nosso cenário.
Já que essa foi a
decisão, precisamos ser
bem orientados, certo?
E como somos!
Temos o maior orgulho
e privilégio de poder
contar com artistas
super experientes, que
nos orientam para que
possamos levar aos
hospitais um trabalho
artístico coerente e
transformador.
Olha aí ao lado os
grandes nomes que
abrilhantaram os
Narizes de Plantão em
2014!
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Claudio
Thebas

Vera
Abbud

Hilary
Chaplain

Mauro
Fantini

O Claudio já é da
casa. Desde 2011
ele nos orienta,
sempre trazendo
a sua enorme
bagagem de
palhaço, escritor
e músico. A
gente é fã
confesso dele e
desconfiamos
que ele também
seja fã da gente!

A Vera tem mais
tempo de palhaça
em hospitais do
que a maioria dos
nossos alunos
tem de vida: está
nos Doutores da
Alegria há mais
de 20 anos! Ela
ministrou uma
oficina e
acompanhou
algumas visitas
dos Narizes de
Plantão.

Premiada atriz e
palhaça americana,
a Hilary aproveitou
a sua passagem
pelo Brasil para
coordenar uma
oficina de
treinamento dos
Narizes de Plantão.
Foi a nossa
primeira oficina
com sotaque da
história!

Docente da São
Camilo e palhaço,
coordena os
Narizes de
Plantão desde
2010.

Val de
Carvalho

Paola
Musatti

Kiara
Terra

Esio
Magalhães

Atriz formada pela
EAD-USP e palhaça
integrante dos
Doutores da Alegria
desde 1997. A Paola
ministrou uma
oficina de
treinamento e ainda
acompanhou
algumas visitas
nossas aos
hospitais.

Formada em
Teatro e em
Comunicação
das Artes do
Corpo, a Kiara é
contadora de
história desde os
19 anos. Criou a
História Aberta,
um método de
narrativas
colaborativas, no
qual o público é
coautor da
história.

Palhaço e ator, o
Esio é fundador
do Barracão
Teatro, de
Campinas. Já
participou de
inúmeras
montagens
teatrais e tem
ampla experiência
como palhaço em
hospitais.

Uma das pioneiras
na arte do palhaço
feito por mulheres
no Brasil.
Integrante dos
Doutores da
Alegria.

Paulo
Federal
Integrante da Cia.
do Quintal, é
palhaço, expert em
arte de rua e de
contação de
histórias.

Fotografia: Johnatas Gouveia

V

ocê está vendo o
que eu estou vendo?
Que menininha mais
linda! Que cabelos
loiros cacheados, que
olhos verdes como
água! Que vestido
elegante! Ai, eu vou
ter que perguntar, não
vai ter jeito.
Com licença, você é
uma princesa?

N
A

ão. Sou Melissa.

h tá.

Melissa, dois anos
Hospital da Criança (São Luiz)

29

30

Fotografia: Thyta Oliveira
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Fotografia: Mauro Fantini

34

Escolhemos visitar poucos
hospitais frequentemente, ao
invés de visitar muitos
hospitais poucas vezes.
Assim, dois hospitais são
visitados semanalmente por
grupos de 2 a 4 palhaços.

Fotografia: Johnatas Gouveia

O Hospital Samaritano é visitado todo sábado à
tarde. Os palhaços vão à pediatria e à
hemodiálise, desde 2011.
O Hospital da Criança (São Luiz) é visitado toda
quarta à tarde. Os Narizes visitam as alas de
internação, o pronto socorro e a UTI, desde 2013.

Fotografia: Johnatas Gouveia
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E

u tenho câncer. Mas, sabe, não é a pior coisa do mundo.

T

em coisa pior.

A

guerra, por exemplo.

A

guerra é o homem que escolhe fazer. O câncer, não.

Lúcia, 55 anos
Hospital Samaritano
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Fotografia: Luna Garcia
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inserir a arte do palhaço no ensino
superior da área da saúde pode provocar
nos alunos a reflexão a respeito de novas
perspectivas sobre as relações humanas.
o aluno que passa pela experiência de
descobrir e utilizar o seu palhaço tende a
ser mais atento às próprias qualidades e
defeitos, além de ouvir mais o ponto de
vista de outras pessoas.
é possível treinar habilidades
socioemocionais a partir de iniciativas
baseadas em linguagens artísticas, como
a do palhaço.

a linguagem do palhaço, se bem
trabalhada, tem repercussões positivas
em vários âmbitos da vida do aluno.

acreditamos em bastante coisa, mas, até
aí, tem um monte de gente que acredita
na fada do dente e nem por isso ela
existe. Ou será que existe?
quando fomos ver quem já tinha
estudado o palhaço inserido no ensino
da área da saúde, descobrimos que
ninguém tinha feito isso.

então decidimos

veja a seguir

perguntamos aos alunos
que passaram pelo
treinamento de palhaço:
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E aí?

Os dados reforçaram a nossa crença
de que um treinamento artístico
pode ser útil no ensino de algumas
competências socioemocionais, que
talvez serão usadas pelos futuros
profissionais da saúde que passaram
por essa experiência na faculdade.

a pesquisa está publicada na
íntegra na revista científica
Creative Education, ano 2014,
número 5, páginas 542-551

Em 2014 estivemos em vários eventos,
para os quais levamos os dados de
pesquisa coletados, as inspiradoras
histórias de hospital e nossa atuação
artística

2014

Congresso Multiprofissional de Atenção Hospitalar
Curitiba
A terapeuta ocupacional Letícia Santos, ex-integrante dos
Narizes de Plantão, apresentou o seu trabalho intitulado “Arte,
linguagem do palhaço e terapia ocupacional: contribuições
para a formação acadêmica e a prática profissional” e recebeu
menção honrosa da organização do evento.

Congresso Internacional de
Humanidades e Humanização
em Saúde
São Paulo
XXXVIII Reunião da Sociedade
Brasileira de Neurociências e
Comportamento
Búzios
Nosso coordenador, Mauro Fantini,
foi a esses dois eventos para falar
sobre a arte como ferramenta de
ensino para graduandos da saúde e
como ela pode influenciar os
futuros profissionais.

Trabalho de Conclusão de Curso
São Paulo
Os terapeutas ocupacionais Paulo
Izawa e Carolina Navarro decidiram
estudar a ligação entre a figura do
palhaço com a profissão que os
dois escolheram e finalizaram o
curso produzindo o trabalho “A
linguagem do palhaço como
recurso terapêutico na clínica de
terapia ocupacional: da experiência
subjetiva ao estado de ser que afeta
e transforma”.

Eventos
Levamos os nossos
narizes também nos
seguintes eventos:
II Congresso Médico
Universitário São
Camilo

Simponutri 2014
XVIII Jornada Científica
Fórum Anual do
Instituo Olinto Marques
de Paulo
XV Semana de Estudos
de Terapia Ocupacional
Aula Magna de
recepção ao aluno
ingressante
Semana da Fisioterapia
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Fotografia: Luna Garcia

Nem sabíamos que estávamos plantando palhaços!
Os Narizes de Plantão têm como objetivo apresentar a linguagem do palhaço para o aluno durante a
graduação, para que ele possa utilizar, no futuro e de cara limpa, ferramentas de conexão interpessoal
adquiridas durante as palhaçadas. Nunca foi nossa meta formar profissionais da saúde que atuassem
como palhaços paralelamente às suas profissões originais, mas acabou acontecendo.
Alguns ex-integrantes dos Narizes de Plantão não se contentaram apenas com a experiência artística
que tiveram durante a graduação e resolveram ingressar em grupos de palhaços já existentes, ou então
montaram suas próprias iniciativas, cada uma com sua peculiaridade. Confira abaixo as sementes que
plantamos sem querer!

Projeto que nasceu em Julho
de 2014, da necessidade de
dar oportunidade a pessoas
em situação de risco e
vulnerabilidade social de
vivenciarem novas
experiências através da arte
do palhaço, tendo como
objetivo propagar encontros
que valorizem ações
criativas, promovendo a
inclusão social por meio da
arte do palhaço.
O Projeto Cuco tem parceria
com a Associação Rede Rua,
que atende a uma grande
demanda de pessoas em
situação de rua. No futuro, o
projeto se dedicará ao
treinamento e formação de
novos terapeutas palhaços.
A equipe inicial dos Cucos é
formada por 3 Terapeutas
Ocupacionais.

Do fim da graduação,
nasceram os Narizes do
Museu. Profissionais da área
da saúde de narizes unidos!

A Operação Arco-Íris já tem
20 anos de idade, então, se
alguém é semente aqui,
somos nós!

Palhaços que, após serem
gentilmente convidados a se
retirarem dos Narizes de
Plantão, por terem finalizado
a faculdade, uniram seus
narizes para não
abandonarem toda a
inocência e malemolência de
um palhaço.

O que ocorreu
recentemente, pela boa
relação que temos com a
ONG, é que alguns palhaços
dos Narizes de Plantão, que
se formaram na faculdade e
deixaram o projeto, se
inscreveram no processo
seletivo para entrar na ONG.
E passaram!

O grupo continua com
oficinas e encontros de
palhaços e visitam um
hospital quinzenalmente.
Fazem parte dos Narizes do
Museu 5 Biomédicas, 1
Fisioterapeuta e 1 Terapeuta
Ocupacional.

Lá, os ex-alunos continuam
realizando treinamentos e
visitas a hospitais como
palhaços.
Estão na Operação Arco-Íris
1 Biomédica, 1
Fisioterapeuta e 2 Médicas
formadas na São Camilo.

Juliana Thomé,
fisioterapeuta, em
visita dos Narizes do
Museu

Carolina Navarro e
Paulo Izawa, terapeutas
ocupacionais ,
fundadores do Projeto
Cuco

Carla Aquino (no meio,
de rosa) biomédica, em
treinamento artístico
pela Operação ArcoÍris
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Fotografia: Johnatas Gouveia

Para mantermos um
trabalho artístico sério e
bem estruturado,
precisamos prezar pela
saúde administrativa do
projeto. É verdade que
matemática não é lá das
nossas habilidades mais
treinadas, mas, ainda
assim, procuramos registrar
os números dos Narizes de
Plantão para podermos
medir e rastrear nossos
pontos positivos e o que
ainda precisa ser
melhorado.
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2011
2012
80 83

2013

7,4

1800
6,8

2014
1212
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total de visitas

quartos
visitados

228

3178 desde 2010

desde 2010

2014

Encontros com
pacientes,
acompanhantes
e colaboradores

2011

0,8

2013

2014

2013

2011

166

2012

2014

2013

2012

2011

11

2012

4,3

818

(em milhares)

19300 desde 2010

136
124
8

104

7

428

107 desde 2010

23 desde 2010

desde 2010

2014

alunos
treinados

2013

horas de
treinamento

artistas
convidados para
coordenar
oficinas de
treinamento

2012

26

2

2011

21

16

2014

30

2013

2012
2014

2013

2012

56

2011

6

2011

TREINAMENTO

VISITAS
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2011
2011

recursos investidos pelo
Centro Universitário
São Camilo (em milhares

2012

2,8

2014

8,3

2013

de reais)

2013

7,3

2012

2014

2011 0

recursos captados por
venda de produtos (em

2012
2013

milhares de reais)

2,4
4,9
19,6

2014

2011 0

doações

2012 0

(em milhares de reais)

doações de
pessoa física
(47%)

2013 0
2014

5,1

doações de
pessoa jurídica
(53%)

Aplicação dos recursos recebidos em 2014
R$9.395 (37%)

R$8.644 (34,5%)
bolsa para
coordenadores
discentes
eventos internos
material
permanente
material de
consumo

manutenção
do grupo

sacolas, camisetas,
calendários e canecas

R$6.094 (24%)

treinamento

pagamento de
convidados

R$330 (1,3%)

divulgação
R$940 (3,7%)
taxas de inscrição
em eventos

participação em
eventos

divulgação em
mídias sociais

A P L I C A Ç Ã O

confecção
de produtos

RECURSOS FINANCEIROS

C A P TA Ç Ã O

8,8
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N A R I Z E S D E
P L A N T Ã O E M 2 0 1 4
Aline Serraglia Franzini
Amanda Aparecida Nunes
Amanda De Moura Arnaut
Antônio Henrique Brunini Machado
Bianca Bongiorno De Cillo
Beatriz de Paula Rocha
Bruna Cezar Diniz
Camila Silva Bezerra
Carolina Costa Garcia
Carolina Navarro Costa
Carolina Polloni de Donato
Clarissa Cimorelli Lima
Claudia de Almeida Alves
Daiane Pereira de Queiros
Daniela Ciancio
Daniela Rodrigues Borges
Eduardo Berna Arellano
Eliana Suemi Handa Okane

Evelyn Albertini Pinheiro
Gabriel Henrique de Oliveira Pokorny
Gabriel Leonel Marasco
Giovanna Carvalho Chrispim
Guilherme Souza Chaves
Jacqueline Souza do Nascimento
Joyce Gonçalves da Silva
Julia Delellis Lopes
Juliana Barreiro de Sousa
Juliana Moreira Saracho
Jullyene Galdino Pereira
Karen Mariane Cesario Freire
Letícia Alves Soares
Lidyane Barros Vilas Boas
Lilian Caroline da Silva Nóbrega
Maísa Ramos Buissa
Marcos Vinicius Pires Assunção

Mariana Narducci Vieira
Mauro Fantini Nogueira Martins
Pamela Bernardes Mineu Fontes
Paulo Takeshi Izawa
Priscila Souza Dias
Raquel Inocencio A. Bitencourt
Renata Nunes Contador
Rodolfo Saporito Martins
Rosinele Aparecida Barcelos
Sara Amorim Felix da Silva
Soraya Cristine Negrão Maximiliano
Taina Chaia Rodrigues
Tatiane de Brito Fachola
Thiago Gouvêa de Oliveira Salvetti
Thomas Americano Bec
Vanessa Dias Da Silva
Victória Alves Santos Lunardelli

D I S T R I B U I Ç Ã O
P O R C U R S O

Enfermagem
(1)

Docentes
Terapia
Medicina
(2)
Ocupacional (6)
(14)

Nutrição
(11)

Biomedicina
(15)

Fisioterapia
(2)
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Q U E M

J Á P A S S O U
P O R A Q U I

Alessandra Torossian
Amanda Gomes Moreira
Ana Carolina Sousa Soares
André Luchiari Borini
Andreia Natália A. F. de Vasconcelos
Andrew Rebouças de C. D. Murray
Beatriz Cristina Vicentini Pissato
Camila Braggion
Camila Cristina Da Silva
Camila Martins Trevisan
Camila Rocha De Almeida
Carla da Silva Aquino
Carolina Bonin Pinto
Carolina Pinto Riberto
Caroline Ribeiro Louro
Cilícia Silvério Nascimento
Daniel Tadeu Teixeira
Daniele Lima da Costa
Felipe Pizzi Teixeira
Fernanda Oliveira Moreira
Franciele Cristina Basaglia
Gabriela De Souza R. Da Silva
Gabriella Spinola Jahic
Giovanna Barcalla Silva
Gisele Forente Perillo
Jaqueline Layse de Oliveira
Jeferson Gomes de Oliveira
Juliana Mello M. da Cruz Oliveira
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Juliana Thomé Gasparin
Juliana Teixeira dos Santos
Karina Valerio Caetano
Lais França Guerra
Laís Tamie Hiroshima
Leticia Pereira Santos
Lidiane Martins
Marcela Mendes Machado
Marcella Guedes De Oliveira
Marcella Longo Machado
Maria Luisa Sorrentino
Mariana Zalla Ozorio de Oliveira
Marília Frare Martins Freire
Mayara Gonçalves Delega
Mirella Cintra Gonçalves
Nathalia Marques de O. Pomeranzi
Pamela Jordão de Oliveira
Patricia Godinho de Freitas
Raquel Cabrera De Oliveira
Renata Maria Bertoldi Perez
Renata Moraes Zotini
Roberta Amarante
Sarah Francine Teixeira
Susan Matsuzaki Ribeiro
Tássia Carvalho
Tayná Lopes Ferreira
Thais Cardoso Martins
Verônica Vilela De Oliveira Justi

54

Fotografia: Johnatas Gouveia

Coordenação docente
Mauro Fantini

Coordenação discente

Giovanna Carvalho Chrispim
Guilherme Souza Chaves
Vanessa Dias da Silva

Hospitais visitados

Hospital da Criança – São Luiz
Hospital Samaritano de São Paulo

Fotos

Johnatas Gouveia
Luna Garcia
Mauro Fantini
Thyta Oliveira

Parceiros que gostam da gente
Alice Mantellato
Bruna Brandi – Cake Designer
Estúdio Gastronômico
Formarte
Gráfica Innovation Services
Henrique Kuwai
Lanchonete São Camilo
LifeCirco Ipiranga
Macunaímãs
Minimamúsica
Zóio Comunicação

Quem acreditou em nós
Centro Universitário São Camilo
Celina Camargo Bartalotti
Márcia Maria Gimenez
Margareth Zabeu Pedroso
Renata C. Baida Pardos Andreoli
Hospital da Criança – São Luiz
Nadia Tadema

Hospital Samaritano
Cleto Luiz Rodrigues Corrêa
Lia Regina Castaldi Sampaio
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P

E

alhaça,
estou com
um pequeno
problema.

D

iga, doutor.

S

abe aquele
menino que
estava
brincando com
você aqui na
sala de espera?

S

le está lá no meu
consultório, mas está
chorando. Disse que
só vai me deixar
examiná-lo se você
for lá dentro segurar
a mão dele. Você
pode me ajudar?

C

laro! Vamos nessa!

ei sim.

Jair, médico
Hospital da Criança (São Luiz)
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