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EDIÇÃO 74

31 ANOS PORTO SEGURO 

No dia 18 de julho a Clínica Porto Seguro completou 31 

anos!!!  

Uma longa história de muito trabalho e superação 

prestando socorro e alívio ao sofrimento que a doença 

mental traz. 

ESCOLHEMOS A IMAGEM DOS NOSSOS MÉDICOS:        

Dra Marilane, Dr. Luis, Dr Géo e Dra Cristina 

representando toda FAMÍLIA PORTO SEGURO. 

 

 
 

Obrigado Porto Seguro Clínica por ajudar tantos 

pacientes e familiares a resgatarem a Saúde Mental em 

suas vidas.  

 

Os 31 anos da Porto Seguro significa um lugar para se 
tratar. Dar um tempo para a vida, nos colocando em 

primeiro lugar. Um lugar de ser cuidado.  
Um lugar de confraternização.  

Onde sempre aprendemos algo, expressamos a arte e 
acima de tudo paramos para pensar!!! Carla 

 

 

E lembre-se:  

“VIVER VALE A PENA” 
Fonte: Frase vencedora do concurso realizado pela  
Porto Seguro Clínica em 2008 (25 anos).  
Autora: Marta Viviane Wodonos 
 
Acesse nosso site: Assista o vídeo de Aniversário!!! 
www.clinicaportoseguro.com.br 
 

Por Carla e Michel 

GRATIDÃO 

“O nome da clínica já sugere o que significou para mim. 

Após mais de 4 anos passados de minha internação, 

mantendo sempre viva a gratidão da acolhida. Hoje 

completamente são, mantenho o vínculo com o 

estabelecimento sendo voluntário e, é só um pouco do 

meu reconhecimento da cura e a continuidade do 

equilíbrio adquirido. Tentando passar aos atuais 

pacientes a possibilidade da recuperação” 

Voluntário Ariel 

 

“Quando fui internada não imaginava que a convivência 

e as experiências com outras pessoas teria um 

significado tão importante na minha vida, eu realmente 

mudei para o mundo; para as importantes 

transformações. A clínica é o meu Porto Seguro, que 

posso contar, e no voluntariado me fortaleço mais em 

meu tratamento. 

Voluntária Beth 

 

“Sempre que precisei pude contar com a clínica. O 

acolhimento que sempre tive desde que cheguei aqui 

em 1986 pela primeira vez; foram fundamentais para 

meu bem estar. Hoje, como voluntária me sinto bem 

recebida como sempre me senti e sou grata por isso”. 

Voluntária Carmen 

 

“A clínica representa para mim melhor qualidade de 

vida; com as pessoas que amo, de superação, me 

ensinou que mesmo com problemas e algumas 

limitações posso ter uma vida com qualidade. Sendo 

voluntária me sinto grata à clínica por me proporcionar 

esse privilégio; porque para mim é a continuação do 

meu tratamento e uma forma de ajudar como fui 

ajudada”. 

Voluntária Ariele 

 

“Difícil expressar, encontrar palavras que definam a 

experiência enriquecedora que passei na referida clínica, 

como o nome sugestivo, que faz jus ao ambiente! 

Desagregada como um frasco de perfume que se quebra 

e assim perde sua essência, foi como cheguei aqui na 

clínica Porto Seguro. O acolhimento pelo dr. Helio na 
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emergência, foi realmente um ato de “amor que 

acolhe”. O convívio no ambiente com os demais, 

durante 35 dias, foi de um aprendizado imensurável, as 

atividades culinárias, de artesanato e expressivas com a 

terapeuta ocupacional Leila foram de grande valor. 

Percebi logo nos primeiros dias que nesse lugar os 

profissionais trabalham realmente com o objetivo de 

ajudar aos que chegam, juntando seus pedaços, foi isso 

aconteceu comigo. As reuniões de terapia em grupo, 

sempre enriquecedoras e bem conduzidas pelo dr. Luis e 

a psicóloga Roseni... hum. O que posso dizer hoje como 

voluntária e ex paciente, DUAS únicas palavras: 

GRATIDÃO ETERNA!! 

Voluntária Raimunda 

 

REFLEXÃO I 

“O FUTURO DA HUMANIDADE” 

O futuro da humanidade conta a história de um 
estudante de medicina aventureiro, como seu 
homônimo, o grande navegador veneziano do 
século XII. 

Ao entrar na faculdade cheio de sonhos e, 
expectativas, o jovem Marco Polo se depara com 
uma realidade totalmente inesperada, onde falta  
de sensibilidade dos professores, o chocam por não 
perceberem que por trás dos sintomas de seus 
pacientes existem, histórias complexas, constituídas 
de dor, amor, lágrimas, perdas e decepções. 

Indignado o jovem desafia doutores de renome 
internacional para provar que os pacientes com 
transtornos psíquicos precisam mais de diálogo do 
que propriamente de medicação.  

Numa luta sem precedentes contra discriminação, 
ele provoca uma revolução nas mentes das pessoas. 

Fonte: Augusto Cury 

Por Michel 
 

 

BEM ESTAR 

DICAS DE SAÚDE 

 

Quer ser mais inteligente: CORRA! 

Fazer exercícios aeróbicos regularmente pode ser uma 

das melhores maneiras de turbinar o QI, a memória e 

lutar contra o envelhecimento do cérebro, mostram 

estudos. 

 

As conclusões científicas sobre a relação entre exercício 

e cérebro: 

1- Após 6 meses de exercício, voluntários adultos 

passam a ter mais controle da atenção. 

2- Crianças e jovens mais ativos se saem melhor 

em testes cognitivos e de inteligência. 

3- Idosos sedentários tem o dobro de chance de 

comprometimento em relação aos idosos ativos. 

4- Adultos que se exercitam 2 vezes por semana 

reduzem a chance de desenvolver o mal de 

Alzheimer. 

5- Atividades Físicas de alto impacto tornam o 

aprendizado até 20% mais rápido. 

6- Exercícios moderados aumentam o volume da 

área ligada á memória do cérebro. 

Fonte: revista galileu fev 2014 no. 271. 

 
 

Esse período aqui na Porto 
seguro, me ajudou a 
resgatar a atividade física e 
perceber a importância de 
me movimentar, já que 
cheguei tão debilitado aqui. 
Agora me sinto mais 
saudável fisicamente e 
emocionalmente. 
 

 
Por Michel  
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ARRAIÁ DA PORTO 

 No dia 16 de julho ás 15h comemoramos a Festa 
Julina, normalmente realizado no mês de junho 
(junina). 
A festa contou com a dança da quadrilha e muitas 
barraquinhas, com comidas típicas: pinhão, cuscus 
de tapioca, canjica, cachorro quente, e doces 
típicos. 
Além das brincadeiras: pescaria, bola na boca do 
palhaço, bola na lata, caixa surpresa e bingo. 
A dança da quadrilha foi muito animada tivemos o 
concurso do casal mais animado, casal melhor 
caracterizado e sinhazinha. 
Nicolas foi o apresentador da festa, animando a 
quadrilha com o microfone, divertindo os familiares. 
 
Realizamos uma enquete com todos os 
participantes sobre as preferências das comidas 

típicas: 

Canjica: 15%    Cachorro quente: 55% 
Amendoim doce: 10% Pipoca: 5% 
Cuscus de Tapioca: 10% Pinhão: 5% 
 
Brincadeiras: 
Boca do Palhaço: 15% Pescaria: 25% 
Bola na Lata: 10%  Bingo: 50% 
 
Segue abaixo Denise: nossa Sinhazinha 2014 e Nicolas 

nosso DJ e apresentador do Evento  
 

 
 

Dança da Quadrilha organizada pelo departamento de 

Educação Física com Prof Paulo, Profa Adriana e         

Prof Marcelo. Diversão com as famílias no grande baile. 
 

 
 

Contamos com o apoio e empenho da equipe nas 

barracas!! Valeu!!! 
 

 
 

Abaixo a ex-paciente Lilian e sua amiga Mirian nos 

prestigiaram com o CUSCUS de TAPIOCA na barraca dos 

doces típicos. Aliás estava uma delícia!!!! 
 

 
Por Milena e Gabriela 
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REFLEXÃO II 

“Mais vale a dor ou desconforto da verdade, que a 
comunidade da mentira.” Autor: Marco Ribeiro 

 

Por Michel 
 

REFLEXÃO III 

“ESCOLHAS” 

“É minha função escolher que tipo de dia vou ter 
hoje”. 

Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer 
as águas por lavarem a poluição. 

Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir 
encorajado a melhorar minhas condições de vida. 
Através de mais trabalho e estudo. 

Posso reclamar dobre minha saúde ou dar graças 
por cada novo maravilhoso dia, que tenho a 
oportunidade de mudar e estar em movimento.  

Posso me queixar da vida e me achar um 
desafortunado por não ter tudo que desejo, ou 
posso ser grato por tudo aquilo que possuo. 

Posso reclamar do meu trabalho, ou agradecer pela 
dádiva de ter um emprego. 

Posso me entediar com minhas obrigações para com 
minha casa e minha família. Ou agradecer a Deus 
por ter um teto e uma família para cuidar. 

Posso lamentar as decepções com os amigos, ou me 
alegrar com as infinitas possibilidades que tenho 
para fazer novas amizades. 

Se as coisas não saíram como foram previamente 
planejadas, posso me sentir afortunado e feliz por 
ter um novo dia para recomeçar. 

O dia está em minhas mãos para que faça dele o que 
desejar. 

E aqui estou, podendo mudar minha vida conforme 
minha vontade, fé e determinação. 

Autor: Charles Chaplin 

Por Michel 
 

MENSAGENS DE DESPEDIDA 

 “Agradeço a dra Cristina, a Vanessa e estagiários que 

com muita competência me ajudaram; e a todos que 

participaram um pouco comigo”.  Benedito 

 

“Agradeço a equipe médica, a dra Cristina por ajustar a 

medicação e a Vanessa pela ajuda e orientação. E a toda 

equipe: Leila e colegas que me ajudaram”. Damares 

 

“Obrigada pela clínica porto seguro, porque chegamos 

até aqui desacreditadas achando que o mundo lá fora 

tinha muito mais a nos oferecer. Como suicídio, 

depressão, tristeza e hoje depois desses dias, desse 

tratamento; estamos confiantes e muito agradecidas.” 

 Janete e Brenda 

 

 

Por Carla 
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ANIVERSARIANTES DO MÊS 

Na terça-feira dia 29 de julho; tivemos a comemoração 
dos aniversariantes do mês. Pudemos contar com a 
participação de algumas pessoas da equipe: Bruna: 
chefe de cozinha, Katlyn: auxiliar de cozinha e Cleonice: 
serviços gerais. Ficamos bem felizes com a presença 
delas em nossa festa. 
 
 
01 -  Joel  
07 -  Antonio  
09 -  Luis  
15 – Bruna R. A.  Krause (chefe de cozinha)  
20 – Cleonice M. Minas (serviços gerais)  
20 – Cleusa 
27 – Marcos  
29 – Gisel i  C. V. Marques (prof .  Artesanato)  
30 – Kat lyn L.  P.  Neres (aux.  cozinha)  

 
 

O ser Feliz está sempre em nossas mãos.  
O surgir de cada dia vem sempre com uma nova 

mensagem de Esperança!! FELIZ ANIVERSÁRIO!!!! 
 

 

 
 
 

Por Carla e Michel 
 

 

 

 

 

 

 

DIA DOS PAIS 

Ao mesmo tempo que  é uma data comemorativa; ela se 

torna uma data muito reflexiva. 

Pois nos permite pensar sobre a visão de pai, de filho, de 

parceiro, enfim o lugar que ocupamos. São muitas as 

reflexões que aparecem. 

 

E para representar esta data tão importante, realizamos 

em nosso artesanato um marca páginas, para que os 

PAIS possam sempre lembrar deste momento, e assim 

sejam marcados pelo amor, carinho, lembrança e afeto!! 

 

FELIZ DIA DOS PAIS!! 

SÃO OS DESEJOS DA FAMÍLIA PORTO SEGURO!! 

 

 

 
 

Por Carla e Michel 

 

ESPAÇO CULTURAL 

Sugestão de filme: O gênio indomável. 

O filme conta a história de um jovem talentoso e 

super dotado, mas que por falta de orientação não 

sabia aproveitar o seu talento. Graças a um analista 

ele consegue se descobrir e fazer a escolha correta 

para sua vida. Confira!!! 

 

Por Milena 
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DESENHOS DA EDIÇÃO 

Nesta edição escolhemos 03 desenhos para retratarem 

um pouquinho do prazer em desenhar e os benefícios 

que esta atividade traz ao tratamento. 

 

O desenho abaixo é da Miriam, que fez uma ponte que 

representa seus problemas e dificuldades. Mas que hoje 

se vê passando por cima desta ponte, com algumas 

dificuldades já superadas em outras em processo de 

tratamente. 

 

 
 
Carla fez o Céu azul representando a paz, tranquilidade e 

superação de problemas. 

 

 

A seguir o desenho da Carla que representa: “Porto 

Seguro, onde se sente segura para atravessar o mar de 

tormenta” 

 
 

“O DESENHO RETRATA A ALMA,                     
ELE NOS LIBERTA DOS FANTASMAS             

QUE MUITAS VEZES NOS ASSOMBRAM.                                       
VAMOS USAR E ABUSAR DA IMAGINAÇÃO.” 

Para Refletir: 
 
"Não se curem além da conta. Gente curada 
demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco 
de loucura. Vou lhes fazer um pedido: Vivam a 
imaginação, pois ela é a nossa realidade mais 
profunda. Felizmente, eu nunca convivi com 
pessoas ajuizadas".                                               
"É necessário se espantar, se indignar e se 
contagiar, só assim é possível mudar a realidade..." 

 

Nise da Silveira 

 
Por Carla 
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