
 

Curitiba, 07 de abril de 2014 

EDIÇÃO 71

SEMINÁRIO DE PACIENTE 

PARA PACIENTE 

 
No mês de março um nos 

nossos seminários foi com a 

Carla. Tema escolhido: 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS. 

Houve aprovação dos demais 

colegas que tiraram várias 

dúvidas e elogiaram o 

talento de Carla.  

Segue um pouquinho do 

assunto: 

 

Para contar histórias é necessário estar com um bom 

estado de espírito. É necessário permitir-se voltar a ser 

criança, estar feliz. (uma pessoa que está triste ou mal 

humorada não conta histórias). 

 

a) Dicção: Pronunciar bem as palavras, falar 

claramente palavra por palavra. 

b) Volume: ajustar o volume da voz. Nem 

muito alto, nem muito baixo. 

c) Velocidade: variar a velocidade da voz para 

conseguir efeitos interessantes. A fala 

monocórdica, sempre na mesma cadência e 

ritmo é um dos principais fatores de 

desinteresse. 

d) Tonalidade: um dos tons diferentes de voz 

para cada personagem. 

e) Vocabulário: deve estar adequado ao 

público. O correto é usar palavras simples. 

 

Também é importante contar histórias, pois elas ajudam 

na formação de valores, tais como: amar, compartilhar, 

confiar, cooperar, encorajar. Cortesia, disciplina, 

honestidade, igualdade, justiça, lealdade, limpeza, 

misericórdia, paciência, paz, respeitos e outros. As 

histórias ensinam a crescer e a pensar. Não só as 

crianças, mas os adultos também. 

Podemos usar alguns recursos auxiliares para tornar 

nossas histórias mais interessantes. 

 

 

Usar o próprio livro. Mostrar as ilustrações do livro para 

o público. 

 

Gravuras: fazer uma sequencia de quadros. (cópias 

ampliadas dos livros) 

Fantoches: Teatro de sombras. Dobraduras e outros que 

a imaginação criar. 

 

Fonte: TÉCNICAS DE CONTAR HISTÓRIAS/ VANIA D'ANGELO 

DOHME. - SÃO PAULO: INFORMAL EDITORA, 2000. 

 

Conte história, conte sua história, mas cuidado para não 

contar somente histórias tristes, lembre-se você pode 

mudar sua história, só depende das suas escolhas!! 
 

Por Carla 

 

 

CURIOSIDADES 

Você sabia? Que se deixar 

pousar por uma noite: cinzas e 

bitucas de cigarro dentro da 

água, ela serve como 

pesticidas para as couves? É só 

colocar no borrifador e aplicar. 

Eu fiz e deu certo!! 

 

Por Maria Helena 

 

VOLUNTARIADO 

Atenção!!! A partir da 
próxima edição; teremos a 
participação dos voluntários 
da Porto Seguro em nossa 
Gazeta. Estamos com um 
grupo bem envolvido; 
fazendo a doação do seu 
tempo!! 
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ATIVIDADE DA EDIÇÃO 

Os pacientes fizeram uma enquete para saber qual 

atividade mais gostavam. E a mais votada com 80% foi 

a Atividade Física. Concluíram que os professores são 

assertivos nas atividades aplicadas e como se sentem 

bem participando. As caminhadas e as ginásticas na 

cadeira são super divertidas e 

saudáveis. Em seguida o voley e 

ping pong. Quando mexemos com 

o corpo também mexemos com a 

alma!!!  

 

Obrigado professores: Paulo, Marcelo e Adriana. 

Por José 

 

BEM ESTAR 

É de conhecimento de todos que a prática de 

exercícios físicos e o hábito de alimentar-se de 

maneira correta contribuem para uma vida 

saudável. 
 

Além disso, estudos mostram que existem ainda 

maneiras simples que auxiliam no bem estar: 
 

 Programar o fim de semana. De acordo com 
o estudo, projetar momentos de lazer 
provoca mudanças positivas no cérebro; 

 Dispensar tempo aos amigos. Pessoas 
solitárias são mais propensas a desenvolver 
problemas de saúde relacionados ao 
estresse. 
 

E aí? O que você vai programar  
para o fim de semana? 

 

Por Rosangela 

 

 

 

 

ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO 

No dia 11 de Março o Reabilitador em Dependência 

Química Haroldo Machado nos prestigiou com uma 

palestra que falava da necessidade da Mudança. 

Segundo ele, as mudanças acontecem através de 

três fatores: o amor, a dor e o medo. 

A palestra agradou muito e fez com que os 

pacientes refletissem sobre as questões esplanadas 

por ele. 

 

Adriane: “Gostei da parte que ele falou sobre a 

tendência das pessoas em procurarem lugares 

para conhecerem fora de Curitiba, pois nossa 

cidade tem muitos lugares lindos que a maioria 

das pessoas ainda não conhece.” 

 

Rosangela: “Me chamou muito a atenção a 

questão dos motivos que causam as “recaídas”. 

De acordo com o palestrante um dos fatores 

que contribuem para as recaídas são as 

atitudes dos pacientes em acharem que já têm 

conhecimento para atuarem como médicos ao 

decidirem pararem com a medicação por conta 

própria...” 

 

Ao analisarmos o conteúdo da palestra, 
observamos o quanto é maravilhoso ter a 
possibilidade de mudar nossas vidas, só depende 
de cada um ser os protagonistas da mudança. 

Por Rosangela 
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MENSAGENS DE DESPEDIDA 

 A partir do momento em que tropeçamos, 

dependendo da situação precisamos de ajuda 

para levantar, mas na continuidade da 

caminhada depende somente de nós mesmos. 

Que Deus nos abençoe!!! Eduardo Luis 

 

 “Quero agradecer primeiramente á psicóloga 

Roseni e ao Dr Luis por toda ajuda e dedicação. 

Quero parabeniza-los pelos excelentes 

profissionais que são. Sei que estão cumprindo 

somente com suas obrigações, mas também sei 

que quem trabalha na área da saúde tem que 

ter amor no que faz, e isso faz toda diferença e 

é nítido este conceito na vida de vocês! Para 

completar quero citar Carl Jung: Conheça todas 

as teorias, domine todas as técnicas, mas ao 

tocar uma alma humana, seja apenas outra 

alma humana. Parabéns a querida Terapeuta 

Ocupacional Leila que brilhantemente realiza 

seu trabalho, sendo assertiva nos limites. Tem 

uma forma única de lidar com cada paciente. 

Consegue dizer não de uma forma que 

continuamos gostando dela, sem criar repulsa, 

continue assim, pois é disso que os pacientes 

precisam ao longo do tratamento. Parabéns a 

todos os colaboradores da Porto Seguro, 

estagiários, as meninas da cozinha, da limpeza, 

professores, enfermagem, psicólogos e 

médicos. Sou grato por tudo!! Tenho enorme 

gratidão, respeito e admiração por todos. 

Quero agradecer aos meus colegas, aos que já 

saíram de alta, aos que ainda estão 

completando seu tempo aqui cada um 

contribuiu de uma forma singular em meu 

tratamento. Essa clínica foi um divisor de águas 

em minha vida. Entrei aqui de uma forma e 

estou saindo de outra.  Entrei aqui desejando a 

morte e 30 dias após estou saindo 

transbordando, exalando e transpirando vida!! 

Obrigado!!! Alex  

 
 

 

 “O medo faz parte da sobrevivência, mas, se não 

nos detivermos ao medo não evoluímos. 

Devemos enfrentar a vida, seguir em frente, 

lutar para atingir cada objetivo se preciso for 

lutar de novo pelo mesmo objetivo.  De cada 

pessoa que conhecemos “devemos prestar 

atenção”, pois sempre podemos aprender algo 

de bom!! Obrigado a Todos!! Edvan 

 

 A Clínica Porto Seguro é uma das melhores 

clínicas de Curitiba. Ela sempre me ajudou 

quando precisei. Sempre me ocupei nas 

atividades e me senti muito útil assumindo 

atividades, sabendo que alguém estava 

confiando em mim!!  Jociumara 

 

 Agradeço a todos com os quais convivi neste 

espaço de tempo. Pois cada um a sua maneira, 

as vezes até sem saber, contribuíram para que 

eu prestasse mais atenção em mim. Contei 

histórias ouvi histórias. Consegui entender 

melhor os “Textos” mais complicados. Carla 

 

 
Por Jociumara 
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ANIVERSARIANTES DO MÊS 

Na última terça-feira; realizamos a festa em 
homenagem aos aniversariantes de março!!  Foi 
emocionante, pois a clinica estava bem cheia, e 
houve grande participação dos pacientes na 
organização, culinária e homenagem. A Jeníssia 
preparou estas lindas palavras abaixo: 
 
Você nasceu!! 
  

Foi Dom, foi Vida e neste momento especial,  
a vida tem adversidades.  

Ele te fez guerreiro vencedor,  
e hoje; brindamos a sua vida e agradecemos por 

compartilhar de sua vida  
e agradecemos por compartilhar de sua companhia. 

Obrigada!! Feliz Aniversário!! 
  

03 - Marli 
04 - Sylvanna Conceição - medica 
05 - Michele 
08 - Professor Marcelo - atividade física 
20 - Ana Lucia 
21 - Carla 
25- Simone 
26 – Vanilda 
 

  
Por Jeníssia 

REFLEXÃO I 

PARÁFRASE ABUSADA E ABSURDA 

 

Siltuações absurdas 
Silmutâneas 
Silmutações 
Silseaceite 
Silsecure 
Silvaemfrente 
Silvocêconseguiu!! 
 

Por Jeníssia 

PÁSCOA EM FAMÍLIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No próximo dia 16 quarta feira ás 15h acontecerá a 
Festa de Páscoa em família. Estaremos 
prestigiando o coral dos pacientes e 
confraternizando com os familiares. Você não pode 
perder nosso Bazar de Páscoa. Iniciaremos dia 08 
de abril, com precinhos especiais!! 
 

Por Edvan 
 

 

REFLEXÃO II 

Ancorada no Porto aconteceu comigo 
 uma história da Távola Redonda. 

Eu como plebeia que sou, esbarrei em uma Rainha 
de Coroa Reluzente e olhos cor de mel. 

Ela decretou:  
Se vires um Rei de olhos claros, saibas: Ele é meu!! 

Eu ri!! Zombei!! 
Nem liguei, continuei errante 

Até que um dia o vi, me ajoelhei e disse: Tu és Rei! 
Coroei com coroa de papel. 

A Rainha toda vez que vem ao Porto  
ornamenta sua coroa com diamantes de amor 

 e eu penso Lindo!! 
 

Por Jeníssia 
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REFLEXÃO III 

Equilíbrio emocional, o grande “X” da questão... 

Não é raro encontrarmos alguém que nos diga 

para agirmos de maneira mais equilibrada e até 

nós mesmos percebemos a necessidade de 

encontramos esse tal de “equilíbrio”. 

 

 

Pensando nisso, e aproveitando esse tempo de 

internamento, tive a oportunidade de procurar o 

meu... 

Percebi que essa procura seria bem mais 

complexa quanto me deparei com muitas 

pessoas tão fragilizadas quanto eu no meu 

tratamento. Isso porque a proposta era 

justamente conhecer seus problemas, suas 

atitudes frente a eles e construir a partir dali 

uma mente mais equilibrada. 

Num primeiro momento, dei atenção apenas 

para os problemas alheios, achava tudo tão 

doloroso que até esquecia dos meus. Notem que 

minha mente já estava me boicotando... 

Mas o grande “clic” aconteceu quando alguém 

me lembrou do verdadeiro sentido de estar ali 

participando do grupo terapêutico. Foi quando 

eu resolvi fazer o meu papel de paciente e olhar 

para dentro. Percebi que o grande segredo é 

conhecer-se. E isso só é possível quanto 

praticamos o exercício do “auto”, e preparem-se, 

pois não é nada fácil... 

 Autoconhecimento 
 Auto-observação 
 Autocontrole 
 

A conscientização da necessidade de 

praticar o “auto” em minha vida me fez 

enxergar que temos uma tendência em não 

lidar com os problemas e sim projetar as 

nossas frustrações, desilusões, amores 

doentios e muitos outros “monstros 

fabulosos” nos outros. 

 

Agora não podemos parar; dizer que não 

sabemos o que fazer, pois só depende de 

nós não sermos mais tão somente ouvintes 

da frase: “Você precisa ser mais 

equilibrado...”. 

 

Agora é com você, pratique o trio: “Conhecer, 

observar e controlar!! 
Por Rosangela  

 

ATIVIDADES FINAL DE SEMANA 

 

Na medida que os pacientes se envolvem no 

tratamento, percebem a importância das atividades 

em seu tratamento. 

Nos dias 22, 30 e 31 foram realizados torneios de 

jogos com a participação da maioria dos pacientes. 

A coordenação ficou na responsabilidade dos 

pacientes, que agendaram na reunião de final de 

semana, liberando assim a organização dos jogos. 

Foram momentos de muita descontração e 

interação com o grupo. 

 

Vencedores dia 22: 

Voley: Edgar, João Paulo, José, Herley, Fernando e 

Sintia. 

Sinuca: Leandro e André 

Dominó: Silvio e Valdinéia 

 
Vencedores dia 30 e 31: 

Voley: Marigiane, Alexandre, Bruno, Carla, Crisley e 

Richard 

Sinuca: Felipe e Wallace   

Dominó: Antonio e Carla 

 

“Sozinhos vamos mais rápido, 

 e juntos vamos mais longe” 

Rubinho Pirola 

 

Por Ariane, Alex, Albanyr e Richard 
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BOAS VINDAS 

Neste mês de abril temos o imenso prazer em 
receber como psicólogos residentes: Loraine 
Oltmann e Pedro Sater. Estiveram por dois anos 
conosco como estagiários, desenvolvendo um belo 
trabalho. Sejam muito BEM VINDOS!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por Jociumara 
 

 

 

DESENHOS DA EDIÇÃO 

O desenho abaixo significa tranquilidade, diversão e 

calma. “Foi assim que me senti quando fazia”. 

 

 
 

Por José 

 

 

 

 

 

Os seguintes desenhos representam a vida longe 

das drogas. 

 

 
Por Richard 

 

EXPEDIENTE 
 

Redação Geral: Edvan, Jociumara, José e 
Rosangela 
Participações: Carla, Jeníssia e Maria Helena 
Equipe Responsável: Leila Garcia Dick  
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