
PERSONAGEM

Enfermeiras fazem da dança uma terapia e motivação para enfrentar os desafios da vida

Quem dança, seus males espanta! 

E las são enfermeiras, têm o mesmo 
nome e dividem a mesma paixão: 
a dança. Foi nos diferentes ritmos 

e gingados que as “Simones” Gomide 
e dos Santos encontraram refúgio para 
seus problemas. “A alma dança e o corpo 
acompanha”. Essa frase de Simone Gomide 
e os seus passos pelo salão mostram sua 
vitalidade e gingado nos pés. 

Por trás desse espírito jovem, havia uma 
mulher frágil, que encontrou na dança a 
terapia para superar momentos difíceis, como 
o divórcio e o vazio, quando a filha de 22 anos 
ingressou no curso de medicina e passou a 
trilhar o seu próprio caminho. A enfermeira 
ama dançar e conhece o estilo country com 
propriedade, mas, recentemente, a dança de 

salão invadiu o seu coração. “Eu me recarrego 
e consigo dar o melhor de mim em tudo o que 
faço”, conta. 

Para Simone Gomide, dança é terapia. 
Isso a motivou a levar o seu conhecimento 
para o grupo de idosos da Atenção Primária 
à Saúde (APS), um projeto da administração 
municipal com o Hospital Santa Marcelina. “É 
revigorante para mim e para eles que, mesmo 
na faixa dos 60-70 anos, descobrem sua 
capacidade de movimento corporal”, explica.

Mestre em Gerontologia, sua tese “O 
impacto que o Programa de Saúde da Família 
proporciona à saúde do idoso” teve como 
estudo de campo sua vivência com a terceira 
idade no ensino ao envelhecimento saudável. 
“Além de a dança proporcionar qualidade de 

Simone Gomide dança 
com seu professor 
Thiago Ferreira da 
Silva

1.

FOTO: 1. Dino Almeida36  |  EnfermagemRevista Ed .17



vida, ela trabalha a flexibilidade do corpo. Eu 
os oriento quanto à prevenção de quedas e 
eles conseguem se equilibrar em um tropeço, 
por exemplo”. 

Dançando de segunda a quinta à noite, 
em um clube em São Paulo, Simone Gomide 
compartilha práticas para um envelhecimento 
saudável e desenvolve suas habilidades 
com criatividade, leveza e amor, sobretudo 
ao próximo. “Música e movimento são algo 
mágico. Você compartilha, socializa, vai de 
encontro ao outro. É, sem dúvida, um remédio 
para muitas dores do coração e da alma”.

Ritmo que cura 
Em um dia aparentemente normal, a 

enfermeira Simone dos Santos Brochado, 
43 anos, se arrumava para mais um plantão 
no Hospital Cantídio de Moura Campos, 
em Botucatu, interior de São Paulo, quando 
percebeu um nódulo no pescoço, ao vestir 
uma blusa. Submeteu-se a vários exames 
e foi diagnosticada em 2007 com câncer de 
tireoide. Começava, então, um processo difícil, 
de muito tratamento e dor. Hoje, a doença está 
sob controle, mas ainda requer cuidados com 
exames periódicos.

Durante esta trajetória, nasceu uma 
Simone forte, que combateu seus medos, as 
dores causadas pela doença e, com a dança, 

resgatou sua autoestima. Esta nova fase 
começou quando ela conheceu, em junho 
de 2013, o projeto Mulher Feliz, do Núcleo 
Assistencial Pasqual Barretti, que auxilia 
no tratamento do câncer e contribui com 
o resgate da autoestima, autoconfiança e 
funcionalidade, por meio de aulas adaptadas 
de dança do ventre, alongamento e 
relaxamento. “De tudo o que enfrentei desde 
o diagnóstico da doença até o presente 
momento, o projeto Mulher Feliz foi a melhor 
coisa que aconteceu em minha vida”.

Simone já participou de programas de 
TV, como o Globo Repórter e se apresentou 
no maior evento árabe do mundo, o “Mercado 
Persa”, que acontece em São Paulo, além de 
outros eventos culturais e congressos de saúde 
realizados em todo o Estado de São Paulo. 

Para enriquecer sua trajetória de 
superação e fé, conquistou em outubro 
de 2016 o Projeto Mulher Feliz, principal 
troféu do Mundial CIAD (Confederação 
Internacional de Profissionais de Dança), 
realizado em Buenos Aires, representando 
a Fundação para o Desenvolvimento Médico 
e Hospitalar (FAMESP). “A dança transforma 
as nossas dores em sorriso e superação, 
nos traz paz, vontade de viver e luz para o 
caminho obscuro a que o câncer nos leva”.

Simone dos Santos Brochado 
encontrou na dança uma terapia, 
tornando a luta contra o câncer 
menos dolorosa

“A dança 
transforma as 
nossas dores 
em sorriso e 
superação”
SIMONE DOS SANTOS 
BROCHADO
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