HEIVE ROCHA LEMOS
Fonoaudióloga
“Conheci o Método Padovan através da fonoaudióloga e amiga Ana Cláudia Campos. Tive o primeiro contato
observando seus atendimentos e cada explicação. No “olhar voltado para a pessoa e não somente para a
patologia/alteração instalada tratando o indivíduo no seu todo”, me parecia residir a grande resposta para
alguns questionamentos meus. Não demorou muito e decidi fazer a formação, ainda sem muita consciência
dos desafios, mas aberta a esse aprendizado e impulsionada por uma encantadora e tímida intuição. Dessa
forma, dei meus primeiros passos nesse caminho que me levaria a outros como à descoberta da Antroposofia, essa bela e esclarecedora ciência e a encontros e reencontros com profissionais do meio, hoje parceiros
de jornada. E assim, eu começava a traçar e afirmar o meu caminho como terapeuta. Nasceu o Citrate, nosso
Centro de Tratamento no Método Padovan, e iniciei a divulgação desse trabalho levando esse conhecimento
às escolas, aos queridos pais e professores com minhas palestras e aos profissionais da área da saúde. Hoje,
o Citrate oferece também um serviço diferenciado na Nutrição aliando os benefícios da Auriculoterapia aos
resultados da dieta nutricional.
Daí em diante o trabalho foi ganhando reconhecimento e indicações e recebi o convite da querida doutora
Diana Brasil para atuar voluntariamente no ambulatório Magalhães Neto com a metodologia frente às PICS Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, setor coordenado por ela. Participo também de entrevistas sobre a metodologia em rádios parceiras estendendo esse conhecimento a tantas pessoas, sou muito
grata por isso!..
Hoje, me sinto agraciada com a idealização e realização da primeira edição do Fono Em Curso 2016 em
Salvador trazendo nessa primeira edição sobre o Método Padovan de Reorganização Neurofuncional, a
Antroposofia e as PICS. E a segunda edição - Fono Em Curso 2017 em Salvador e a sua primeira edição
neste mesmo ano na cidade de Vitória da Conquista-BA. Na segunda edição em Salvador abordamos mais
sobre o mundo antroposófico trazendo sobre a Euritmia e a Euritmia Terapêutica e sobre A Biografia Humana
com o desenvolvimento dos setênios, além da Medicina Antroposófica e da Pedagogia Waldorf, temas
centrais da antroposofia no nosso encontro. O Método Padovan trouxe abordagens sobre as bases da reorganização neurofuncional, o método Padovan na UTI neonatal e no tratamento das crianças com microcefalia
e o método Padovan no tratamento das disfagias. Foram momentos lindos e muito ricos de informação!
Beatriz Padovan, mentora da metodologia, foi brilhante em sua criação, além de muito sensível e generosa
em compartilhá-la conosco, fonoaudiólogos e demais profissionais, para que assim continuemos a ajudar as
pessoas. Trabalhando com o Padovan vamos entendendo que não se trata de uma simples técnica, mas de
uma filosofia de vida, um convite a reflexão...”

