
 

Curitiba, 02 de abril de 2012 
EDIÇÃO DE REINAUGURAÇÃO  

 

ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO 

Todas às terças-feiras temos uma atividade diferente 
de integração com os pacientes da clínica dia e 
integral. Destacaremos aqui duas deste mês: palestra 
sobre qualidade de vida e a comemoração dos 
aniversariantes do mês de março. 

No dia 20 de março tivemos uma Palestra com 
Professor Ney Carlos Chamberlain do Nascimento 
sobre a importância da Atividade Física. Dentre as 
informações passadas destaca-se a definição de dois 
assuntos importantes para o dia-a-dia como: 

A Atividade Física Regular que esta relacionada à 
prática de fazer exercícios de três a cinco vezes por 
semana; sendo esse tipo de conduta o que produzirá 
no corpo humano o condicionamento físico. 

O Condicionamento Físico é a capacidade que seus 
vasos sanguíneos, seu coração, seus músculos tem de 
resistir às tarefas diárias e ocasionais com o mínimo de 
cansaço e desconforto. 

É fundamental que 
todos se interessem 
pela atividade física, 
mas cada pessoa tem 
suas particularidades 
físicas naturais e que 
cada corpo tem a sua 
resistência e resposta a 
cada exercício. É importante lembrar para os iniciantes 
que cada atividade física é recomendado o 
acompanhamento e instrução de profissional. 

Todo mês é realizada a comemoração dos 
aniversariantes sempre na última terça- feira de cada 
mês. No dia 27 de março tivemos esta comemoração. 
Foi muito emocionante, pois pudemos refletir a 
importância de comemorar o dia em que nascemos 
considerando que esta data muitas vezes vai se 
perdendo quando a depressão se desenvolve. O 
interessante foi ver os pacientes da clínica integral com 
vontade de se cuidar para se preparar para este 
momento. Tivemos o videokê, a preparação do bolo de 
aniversário, feito pelos próprios pelos pacientes, nos 
quais Patrícia e Edson (da clinica dia) e Antonio (clinica 
integral) contribuíram para preparo do bolo e demais 
pacientes se organizaram para a decoração da festa e 
a compra do refrigerante. A atividade proporcionou a 
integração entre todos os pacientes e na descontração 
dos mesmos. O que auxilia no tratamento, 
proporcionando um momento de lazer e felicidade. 

  Por Christopher, Célia e Andreia 
  

ENTREVISTA 
 
Procuramos os pacientes que estavam no fim de seus 
tratamentos (sendo nesses casos internamentos de 
curto prazo) buscando saber suas opiniões após o 
tratamento que a Clínica Porto Seguro ofereceu. 
 
1. O que significa a Clínica Porto Seguro para 

você? 
 
Valdenir: Uma clínica onde você desenvolve um 
tratamento psiquiátrico para se livrar das mazelas da 
vida, ou seja, dos sofrimentos. 
Luiz Eduardo: Um lugar onde se adquire a experiência 
de realmente tratar-se completamente e não somente 
internar-se. 
 
2. O que você levará daqui? 
Valdenir: Esperança da recuperação da minha doença e 
o testemunho que eu achava que estava mal, vendo que 
muitos outros estavam piores que eu.  
Luiz Eduardo: Todas as coisas que aprendi da minha 
doença e que realmente preciso continuar me tratando lá 
fora, além das lembranças boas de tudo e de todos. 
 
3. Qual sua meta a curto prazo? 
Valdenir: Manter a minha abstinência hoje! 
Luiz Eduardo: Continuar o tratamento. 
     
4. Como você se vê? 
Valdenir: Uma pessoa em recuperação e ciente que 
tenho uma doença que é fatal se não tratada. 
Luiz Eduardo: Abstêmio em recuperação. 
    

Deixem uma mensagem 
 

Valdenir: Que Deus ilumine a todas as pessoas que aqui 
estão em tratamento, e que consigam sua recuperação. 
Luiz Eduardo: Toda vez que você se sentir fraco e 
impotente, lembre-se de que há alguém que esta 
olhando por você e que não lhe pede nada em troca, há 
não ser que cuide de você mesmo. 

Por Célia 
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BEM-ESTAR 

Foram escolhidas pelos pacientes duas profissionais 
da Clínica para dar suas opiniões sobre o trabalho 
desenvolvido por toda a equipe: Sirlene Ferreira 
Carneiro (auxiliar de enfermagem) e Eliza V. Santos 
(enfermeira). Com as seguintes atribuições: cuidar dos 
medicamentos, dos curativos, da segurança dos 
pacientes (grupo de oito) e asseio. 

Opinião das profissionais: “É uma alegria ver a 
evolução do tratamento de vocês, nós ficamos 
maravilhadas com a mudança que vocês conseguem 
ter”     

Por Adelaide e Christopher   

 
ATIVIDADE DA EDIÇÃO 

Entre as atividades oferecidas pela Clínica Porto 
Seguro para reabilitação de seus pacientes, está a 
Musicoterapia que é realizada pela Musicoterapeuta 
Cintia Albuquerque.  

No dia 14 de março os pacientes tiveram a oportuna 
felicidade de em apenas 30 minutos compor uma 
canção, onde puderam colocar 
seus sentimentos na música, 
com a participação dos 
pacientes Valdenir, Alexandre, 
Luiz Eduardo, Felipe, Marta, 
Ramiro, e Célia. Confira a 
seguir: 
 

                      No Caminho Da Vida                                               

Eu tenho pensando no meu sofrimento e no meu 
tratamento que faço aqui. Depois que sair não vou 
recair e minha vida vou seguir. Vou renovar as minhas 
emoções à procura de algo para ser feliz. Com muita 
insistência, manter a abstinência de tudo que me faz 
infeliz. Vem comigo viver e reaprender. Para outros 
prazeres conhecer 

Por Célia  
  

 

 

 

 

 

REFLEXÃO 

                          PORTO SEGURO 
 
“Navegar é preciso... 
e surgimos no barco da vida sem consciência dos 
perigos  
dependentes nos braços que nos afagam 
voltados para os seios que nos amamentam 
 
Navegar é preciso... 
carrinhos de brinquedo, aviõezinhos e outros 
cheios de esperança, sonhos e fantasias 
tudo é mágico, possível e colorido 
papai noel, coelhinho, príncipes e fadas 
-papai, vamos ao parque? 
 
Navegar é preciso... 
logo as cobranças; postura e despeito 
-filho, faça a lição! coma com a boca fechada... 
a voz desafina, denuncia futuro timbre mais grave 
alguns quase invisíveis pêlos 
já são considerados um bigode 
e as espinhas? ai ai ai... 
                       
de repente todo aquele colorido  
sucumbe a um cinza triste 
o mundo já não me entende, não entendo mais 
ninguém, 
nem eu mesmo. Quem sou eu? Pra onde vou? 
Navegar é preciso? 
 
Conheço pessoas que parecem felizes 
fazem o que é proibido. Idéias e escolhas erradas 
subterfúgios e substâncias ilícitas 
mas nada alivia a dor 
agruras e aflições ofuscam sonhos e fantasias 
o entusiasmo que trazia a esperança, já não há 
insegurança, passos trêmulos e incertos 
revoltas e desespero, vício... parece não ter volta.  
um barco a deriva 
 
Mas... de repente uma luz no fim do túnel 
a expectativa de uma nova esperança 
o barco parece encher-se de vida e novos sonhos,  
algo real. Onde tudo é possível e colorido novamente. 
conscientizo-me que posso recomeçar e que Navegar é 
preciso, porque o barco antes a deriva, agora ancorado 
no Porto Seguro.” 
 

                                  Eder   
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CULINÁRIA 

Bolo do Amor 
 
Rendimento: 10 porções. 
Tempo de Preparo: 1h 30min. 
Ingredientes: 
 
Massa: 
>2 xícaras (chá) farinha de trigo 
>1 xícara (chá) de açúcar 
>1 colher (sopa) de margarina  
>1 colher (sopa) de fermento em pó 
>4 ovos 
>1/2 xícara (chá) de leite 
>1/2 xícara colher (sopa) de essência de baunilha 
 
Recheio: 
>1/2 lata de leite condensado  
>1/2 lata de creme de leite sem soro 
>4 colheres (sopa) de maisena 
>1 medida (da lata) de leite 
>250gr de morango 
 
Cobertura: 
>colher de sobremesa de essência de baunilha 
>8 claras de ovo 
>1 copo de requeijão de açúcar 
 
Modo de Fazer: 
Massa: 
1. Primeiramente, em uma tigela misture a farinha junto 
com o fermento 
2. No liquidificador junte os outros ingredientes e bata 
por 02 minutos 
3. Logo após, misture junte com a farinha e o fermento e 
misture mais um pouco até que a massa fique 
homogênea 
4. Unte a forma com margarina e farinha 
5. Asse em forno médio, pré-aquecido, por cerca de 35 
minutos. 
6. Reserve 
 
Recheio: 
1. Coloque em uma panela o leite condensado, a 
maisena e o leite, leve ao fogo mexendo sem parar até 
engrossar  
2. Retire do fogo e reserve até esfriar 
3. Depois do creme frio acrescente o creme de leite (sem 
soro) e mexa, até desaparecer no creme 

4. Corte alguns morangos (deixe uns 04 morangos para 
enfeitar) e junte ao creme e misture 
5. Reserve o recheio. 
 
Toda semana temos atividade culinária, onde 
escolhemos por votação um prato de lanche, esta 
atividade nos ajuda a trabalhar a diferenças e 
relacionamentos; segue abaixo alguns depoimentos de 
pacientes que participaram: 
  

 Dirce - Foi muito gratificante, me descontraiu 
muito, pois adoro cozinhar. Fiquei muito feliz por 
poder colaborar. 

 Débora - Foi muito bom, pois estava em crise, 
consegui controlar a ansiedade cozinhando e 
interagindo com outras pessoas. 

 Iracema - Apesar de não gostar de cozinhar, foi 
bom, pois consegui descontrair e me envolver 
com as pessoas, fazendo algo diferente.  

 Lilian - Me senti muito bem, foi divertido, as 
tarefas bem divididas e com entendimento entre 
as pessoas. 

 

BOLO DA FELICIDADE 

Ingredientes: 

 01 xícara de felicidade 
 01 copo grande 

transbordando de alegria 
 01 pitada de bom humor 
 02 xícaras de chá de compreensão  
 01 xícará de chá de humildade 
 01 colher de fermento de personalidade 

Preparo: 

Meça as palavras cuidadosamente, acrescente a 
compreensão, misturando tudo com muito jeito use 
fogo brando, nunca ferva!!!. Tempere com alegria e 
bom humor e a personalidade sirva porções generosas, 
sempre com muito amor. Não deixe esfriar, a 
temperatura ideal é a do coração. A receita nunca 
falha. 

Por Dirce e Célia  
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ANIVERSARIANTES 
 

 02/03 – Tiago L. Jose (estagiário) 
 04/03 – Vanderli 
 08/03 – Profº Marcelo 
 18/03 – Ângela Abdo Afara (farmacêutica) 
 20/03 – Eduardo Guilherme (médico) 
 21/03 – Hilario de Oliveira (médico) 
 22/03 – Tiago C. Vieira (estagiário) 
 24/03 – Paulo G. Silva (aux enfermagem) 
 29/03 – Keli Cristine Vieira (telefonista) 
 31/03 – Aloma 

 
Por Hugo e Célia 

 

PIADA 

Caçando Onça  
 
Certo dia o avô de meu 
amigo foi caçar junto com seu 
velho e bom cachorro na mata do BANABÚI, quando de 
repente ao longe ele a avista uma onça, prepara sua 
carabina e mira, quando o fato inusitado acontece: 
quando ele mirou dentro dos olhos dela, ele ficou em pé 
somente nas suas patas traseiras e disse: - por favor, 
não me mate, ele olhou para seu cachorro e disse:  
- eu nunca vi uma coisa dessas!  
- e o cachorro concordando, disse:  
NEM EU!!! 

Por Célia e Hugo 
 

MENSAGENS DE DESPEDIDA 
 
Nesta coluna aproveitamos para nos despedir de 
alguns colegas que estão traçando novos rumos 
através da sua alta, confira: 
 
“Foi muito bom, me senti muito segura, participei de 
todas as atividades, mas na hora da noticia da alta me 
senti um pouco insegura, pois aqui para mim foi um 
Porto Seguro, e depois de conversar com a Terapeuta 
Ocupacional Leila entendi que precisamos nos esforçar 
para enfrentar o mundo lá fora, enfrentar nossos medos 
com muita coragem e principalmente tentar mudar o 
nosso mundo sedentário, e exercer atividades diferentes, 
sendo físicas ou ate mesmo algum curso de artesanato, 
etc... Obrigada por tudo.” 

Dirce. 

 
“Embora eu tenha passado apenas uma semana aqui na 
Clinica Dia, no Hospital Porto Seguro, confesso que aqui 
vivi momentos em que fui melhorando e melhorando a 
cada dia que passou, sempre em busca de paz de 
espírito, de auto-controle, do bom convívio entre as 
pessoas, coisas que há muito não vivenciava, e voltei a 
vivenciar através de coisas que me divertem, me fazem 
feliz, me faz mais junto, cada vez mas unido das 
pessoas, e eu amo isso tudo de fato. E quero voltar a 
vivenciar esses momentos lá fora, pois também graças a 
Deus sou bem quisto por amigos e pessoas que me 
querem muito bem.  E mesmo em uma semana de 
tratamento que passei aqui, de antemão sou grato por 
tudo que passei de bom, que vivenciei, e que melhorei 
também.  Abraços.” 

Fabio 
 

“Quando chequei aqui, estava totalmente arrasada, sem 
perspectiva de sonhos e decisões, achava que o mundo 
era meu inimigo e não conseguia me aproximar de 
ninguém e com isso sofria muito, mas ao participar das 
atividades em grupo e com a ajuda dos profissionais, e 
estagiários e as pessoas que sentiam o mesmo que eu 
consegui enxergar que devo aceitar as coisas que não 
posso mudar e mudar as que estão no meu alcance a 
começar pela minha mudança. Hoje ao sair daqui levo 
comigo um pouco de cada um que me ensinou a me 
encontrar e ter coragem de sair de cima do muro e poder 
tomar decisões e também entender que nem sempre 
dizer “não” ao outro é ofensa e sim amor a minha Própria 
pessoa. Obrigado.” 

Elizete 
 

“O aprendizado foi extremamente necessário para que 
houvesse a aceitação da minha adicção, agradeço a 
todos que de alguma forma me alertaram com seus 
depoimentos e desejo a todos boa sorte. Obrigado” 
 

Luiz Eduardo 
 

Despedida aos estagiários: 
Fernanda, Tiago, João Gustavo e Lucas 

O que vocês irão fazer daqui para 
frente, pouco vai referir-se a cada um 
de nós, mas o que vocês fizeram 
abrindo mão do seu tempo para se 
importar com nosso aprendizado vai 
fazer com que nunca nos esqueçamos do quanto foram 
importantes para nós. A nova etapa nas suas vidas é 
uma extensão do legado que deixaram para seus 
colegas da Porto Seguro! Obrigado! 

Grupo de Estagiários da Porto 
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ESPAÇO CULTURAL 
 
Nesta edição sugerimos a você livros com informações 
sobre nossa cidade, sobre comportamento humano e 
motivação: 
 
DICAS DE LIVROS 
 
Livro: “Em Busca da Curitiba Perdida” (Dalton 
Trevisan) 
Comentário sobre o livro: “Gostei do livro, dos contos, 
fragmentos, e coisas de Curitiba. Fala sobre o passado, 
que não se conta para turistas, mas para pessoas que 
querem conhecer um lado mais sombrio da cidade”.  

Fernanda 
 
Livro: “Você pode curar sua vida” (Clovise L. Hay) 
Comentário sobre o livro: “Somos todos cem por cento 
responsáveis por nossas experiências. Cada 
pensamento que temos está criando nosso futuro”. 

Maísa 
 

Livro: “A Viagem Da Sabedoria” (Andy Andrews) 
Comentário sobre o livro: Cada encontro em que David 
Ponder teve com personalidades históricas tornou-se 
uma viagem para seguir a diante na leitura, refletindo 
diante das situações em que ele se deparou. Em todas 
elas acabei por me imaginar e me sentir em seu lugar. 
Entendendo como alguns encontros, conversas, 
situações, podem ser tão importantes em nossa vida 
fazendo então a diferença. A viagem em que ele fez 
depois de entrar em desespero e sofrer um acidente o 
levou a descobrir as sete decisões fundamentais da vida, 
levando a pensar no que se pode fazer para mudar o 
modo de ver o mundo.    

Por André e Andreia 

DICAS DE FILMES 

Antes de Partir - Carter (Morgan Freeman) depois de 
ser submetido a um tratamento experimental de câncer 
passa mal no trabalho e com isso é internado. Logo tem 
como companheiro de quarto, Edward (Jack Nicholson), 
o dono do hospital. Edward exigia um quarto só para si, 
mas não pode ter, pois sempre pregou que em seus 
hospitais os quartos teriam dois leitos para reduzir os 
custos. Edward também tem câncer e depois da 
operação, descobre que tem poucos meses de vida. O 
mesmo acontece com Carter, que decide escrever a 
"lista da bota". A lista tem desejos que Carter gostaria de 
realizar antes de morrer. Ao vê-la Edward propõe que 
eles a realizem os desejos juntos, então ambos partem 
para uma inesquecível viagem pelo mundo.  

Por Andreia 

Melhor é Impossível - Melvin (Jack Nicholson) um 
escritor obsessivo-compulsivo, mal humorado, passa a 
vida lamentando o que há de errado consigo. É viciado 
em seu trabalho sem necessidade e recusa a fazer 
terapia. Ele apresenta varias características da 
personalidade obsessiva isola-se emocionalmente, evita 
a cordialidade, o amor e situações que lhe dão prazer. 
Não tem auto-estima, envergonha-se em admitir apego e 
se sente impotente. Também não suporta a falta da 
garçonete Carol (Helen Hunt) e nega ser dependente 
dela, pois não admite necessitar de alguém. Quando ele 
passa a ter afeição por ela, ele a procura, mas é 
rejeitado, o que traz à tona a vontade de curar-se, de ser 
uma pessoa melhor e então volta ao psiquiatra para 
voltar a tomar remédios que antes desprezava e passa a 
tentar se relacionar com as pessoas e respeitar suas 
diferenças. 
Vale a pena conferir!! 
 
  

Por Andreia 

CURIOSIDADE 
 

COMPROVADO: A HORTELÃ ALIVIA A DOR 
 
Beber um chá de hortelã para aliviar alguma dor não é 
apenas uma receita popular que dá certo, trata-se de 
uma alternativa cientificamente comprovada. Uma xícara 
deste tipo de chá tem propriedades analgésicas, 
equivalente aos medicamentos consumidos para esta 
finalidade. Ele auxilia nas dores de cabeça e estomago, 
até febre e gripe.  Recomenda-se preparar o chá de 
hortelã com a folha seca, ferver a água e colocar em 
infusão as folhas deixando descansar por 30 minutos. 
Deve-se consumir o chá morno.  

Por Célia e Andreia   
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DESENHO DA EDIÇÃO 
 

   
 
Escolhemos por unanimidade a pintura em tela que 
Silvia fez em momentos de atividade com estagiária 
Akina. Segundo Silvia, o primeiro desenho foi 
denominado como Circulo Cósmico, o ying-yang, 
(símbolo budista que significa equilibro) e a cruz cristã. 
Os três símbolos significam a essência da verdade, 
equilíbrio, harmonia, alma, luz e compaixão. 
Comentário da artista: “Para mim, encontrar a síntese da 
verdade foi uma iluminação, um dos meus sonhos. Me 
senti realizada e mais segura de mim mesma. Sentindo 
que o Universo é bom e regido por uma força santa e 
suprema.” 
 
O segundo desenho foi denominado como Nova 
Jerusalém, cidade de paz. 
Comentário da artista: “Para mim, nova Jerusalém é 
símbolo de conquista, pois o objetivo mais alto do 
supremo é fazer com que todos conquistem paz. Gosto 
muito de desenhar e redesenhar esta cidade, estas ilhas, 
pois é a morada dos anjos dos santos e dos homens de 
bem.” 

Por André e Akina 
                                                 

 
 
 
 

AGENDA 
 
Todos estão convidados para participar da Festa de 
Páscoa que ocorrerá no dia 03 de abril (terça-feira) às 
16 horas. Teremos momentos de unidade com os 
familiares e diversão para crianças e adultos com várias 
brincadeiras organizadas pelos estagiários. 
Aproveitaremos este momento para reinaugurarmos esta 
edição da gazeta da porto com a presença das 
famílias,que também estavam esperando este momento. 
 
Queremos agradecer a todos que contribuíram para a 
reinauguração da nossa gazeta da porto. Já estávamos 
com saudades!! 
 
 
A Porto Seguro Games neste semestre terá início dia 
11 de abril (quarta-feira) ás 13:30h na Atividade Física 
com professores Paulo e Marcelo. Escolha sua 
modalidade de esporte/jogos e se inscreva. Vale a pena 
participar!!! 

Por Andreia 
 

 
EXPEDIENTE 
  

Redação Geral: Andreia, Célia e Christopher  
Participações: Adelaide, André, Eder e Hugo 
Equipe Técnica: Leila Terapeuta Ocupacional  

 
Você também pode conferir esta edição da 
gazeta da porto em nosso site: 
www.clinicaportoseguro.com.br acessando 
nosso link, a partir do final de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


