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EDIÇÃO 75
 

ATIVIDADE DA EDIÇÃO 

PORTO SEGURO GAMES 
  
No último dia 03 tivemos nossa gincana semestral 
chamada Porto Seguro Games, organizada pelos 
professores de educação física: Paulo, Marcelo e 
Adriana. 
Foi muito divertido e competitivo, tivemos a 
colaboração dos estagiários, com grande 
participação dos pacientes tornando a competição 
saudável. Um momento de entretenimento e 
diversão. 

 
  

Por Rafael 
 

ANIVERSARIANTES DO MÊS 

01 - Felipe 
02 - Camila Cuer (estagiária) 
11 - Cleusa (cozinheira) 
12 - Cinthia Nasser (estagiária) 
13 - Sarah Ruckl (médica) 
26 - Samuel Alves (segurança) 
27 - Carmen (voluntária) 
27 - Valdir 
30 - Marilene Lopes (administradora) 
31 - Zineide 
  
 No dia 26 de agosto participamos da festa em 
comemoração aos aniversariantes, a culinária fez 
um delicioso bolo de chocolate, e como sempre não 
sobrou um pedaço para contar história, kkk. Não 
podemos esquecer as queridas tias da cozinha que 
fizeram uma maravilhosa torta salgada. Estava tudo 
uma delícia. José e Thiago cantaram uma música 
em homenagem aos aniversariantes, foi 
emocionante. Momentos como esse fazem valer a 
pena. 

 
 Por Carla 

 

 

VOLUNTARIADO 

Estamos com um grupo de voluntários bem 
envolvidos nas atividades da Clínica Porto Seguro. 
Durante a semana coordenam atividades 
artesanais de: biscuit, flores de viés, tear, pintura 
em caixas, porta níquel de caixas de leite e 
cadernetas de emborrachado. Colaboram também 
nas atividades de integração com jogos, bingo e 
palestras. 
 
Nesta edição estamos lançando a Campanha de 
Arrecadação de Produtos de Higiene e Fraldas  
para as crianças da APAV – Associação 
Paranaense Alegria de Viver (organização não 
governamental que presta assistência a crianças 
carentes com o vírus HIV). 
Estaremos recebendo as doações até dia 10 de 
outubro. 
 

Ajude uma criança sorrir!!  
Contamos com sua colaboração!!!! 

  
Por  Abigail e Ariele   

FERIADO 

No feriado de 7 de setembro realizamos um 
campeonato de jogos organizado por Lucas e 
Fábio. Pacientes se mostraram bem motivados e 
participativos. 
Seguem os vencedores: 
  
Sinuca: Alexandre (venceu no dia 06 e 07) e 
Roginaldo (dia 08) 
Perfil: Glaucia 
  
Agradecemos o envolvimento e a dedicação dos 
organizadores: Fábio e Lucas. 

 
Por Alexandre 
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ENTREVISTA 

Tristeza ou depressão? 

como diferenciar? 

 

Muitas vezes temos dificuldades em diferenciar 
esses sentimentos, nesta edição esperamos 
ajudar o leitor a identificar esses sintomas: 

1- O que os Transtornos da tristeza ou 
depressão traz ao indivíduo? 

Perda de apetite, sentimento de impotência, 
expectativa baixa, insônia, melancolia e 
dificuldades em realizar atividades do dia a dia. 

2- Você consegue identificar se esses 
sintomas são de depressão ou tristeza? 

A diferença entre os dois estados é que a 
tristeza pode ser momentânea e a depressão 
necessita de um acompanhamento médico. A 
depressão pode ser diagnosticada quando a 
tristeza se estende por muito tempo. “O 
desequilíbrio do organismo pode desencadear 
uma doença que interfere diretamente na perda 
da qualidade de vida. O sentimento de tristeza é 
inerente á condição humana e a depressão é 
uma doença que precisa ser levada a sério e ser 
devidamente tratada, para que não se cronifique 
e fique mais grave”. 

3- Qual a diferença entre a tristeza e a 
depressão? 

“A depressão pode afetar pessoas de todas as 
idades, desde a infância á terceira idade e, se 
não for tratada, pode conduzir ao suicídio, uma 
consequência frequente da depressão.” Caso a 
pessoa apresente os sintomas por mais de duas 
semanas, ela deve procurar ajuda médica. 

A tristeza é um estado desconfortável causado 
pela perda de um parente querido, lembranças 
de momentos difíceis, fim de relacionamentos. 
Pode haver vontade de chorar, sentimento de 
impotência, desmotivação e angustia. 

“A tristeza é uma condição humana e não 
impede que alguém viva outras emoções 
quando o contexto se altera, já a depressão 
provoca sentimentos de conotação mais 
negativa, o que dificulta que a pessoa recupere 
a alegria e o prazer”. 

Fonte- Psiquiatra Dr. Deyvis Rocha 

Olá colega fique atento ás suas ações e reações, 
procure ajuda!!! Eu procurei e hoje sou voluntária na 
Clínica Porto Seguro valorizando minhas habilidades 
de artesanato. Me sinto estável e equilibrada!!! 

Por Abigail 

BOM SABER 

 

 

Quais os benefícios que o Governo disponibiliza 
para o paciente que está incapacitado para o 
trabalho? 
 
A Previdência Social oferece o auxílio doença que 
pode ser revertido em aposentadoria por invalidez. 
 
Quem tem direito ao auxílio doença? 
 
A pessoa que contribui com a previdência social, 
como autônomo, facultativo ou tem registro em 
carteira, esta possui a qualidade de previdenciário.  
Após 12 meses sem contribuir a pessoa perde esta 
qualidade de previdenciário e não tem direito a este 
benefício.  
Se o trabalhador for demitido e receber o auxílio 
desemprego esta carência é de 24 meses. Para 
readquirir a qualidade de previdenciário é 
necessário voltar a contribuir. 
A aposentadoria por invalidez só é concedida após 
um determinado período (que pode variar entre 2 a 
5 anos) que a pessoa está recebendo o auxílio 
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doença, o perito do INSS avaliará que o paciente 
não tem mais condições de retornar as atividades 
trabalhistas. 
 
O Benefício de Prestação Continuada é um 
benefício da assistência social: BPC/LOAS. 
 
Podem receber o BPC pessoas idosas com 65 
anos ou mais, pessoas com deficiência ou pessoa 
incapaz para vida independente. A renda familiar 
não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo por 
pessoa.  
Mais informações ligue para o PREVFONE 135. 
 
Fonte: www.dataprev.gov.br 

Por Abigail    

 

 

BRIGADA DE INCÊNDIO 

Nesta edição Helio vai dividir um pouco de seu 
conhecimento com o leitor. 
  
Combate a princípio de incêndio: 
 
Antes de falarmos de incêndio, devemos entender o 
que é o fogo. O fogo é uma reação química que 
depende de três elementos: calor, combustível e 
comburente. Esses três elementos são 
representados em forma de triangulo, denominado 
triangulo do fogo. 

 
 

Existem diversas formas para o combate ao 
principio de incêndio 
Abafamento: retirada de ar 
Resfriamento: Retirada de calor 
Retirada do material combustível 
  
Agora falaremos das técnicas de combate e tipos 
de extintores: 
  
Existem três principais classes de incêndio: 
 

TIPO A - queima de materiais sólidos como papel e 
madeira - tipo de combate resfriamento. Esse tipo 
de incêndio deve ser combatido com extintor classe 
A. 
  
TIPO B - Carga nominal de 4,6,8,12 kg de pó 
químico, o extintor de classe B também pode ser 
usado em materiais elétricos ou eletrizado porém 
não é recomendado pois o pó é muito fino e pode 
danificar o equipamento. 
  
TIPO C - carga nominal 6,12 kg CO2, tipo de 
combate resfriamento e abafamento. deve ser 
usada ema materiais elétricos e eletrizados, e 
possivelmente nas outros classes de incêndio 
também. 
  
Devemos lembrar também a forma correta de se 
utilizar um extintor de incêndio: 
  
1o. Romper o lacre 
2o. Retirar a trava de segurança 
3o. Mirar a mangueira a base do fogo 
  
Sempre lembrando que o extintor de CO 2 deve ser 
segurado pela manopla, pois se segurado pelo 
difusor, sofrerá uma queimadura grave. 
 
Espero ter ajudado nosso leitor quanto ao combate 
ao princípio de incêndio.  

A prevenção sempre é a solução!!! 

  
Por Helio 

  

DIA DO MUSICOTERAPEUTA 

Na última segunda feira dia 15, comemoramos o 
Dia do Musicoterapeuta. Queremos parabenizar 
Cintia Albuquerque nossa musicoterapeuta que 
brilhantemente nos traz equilíbrio com canções que 
tocam a alma. 
 

 

http://www.dataprev.gov.br/
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MENSAGENS DE DESPEDIDA 

Cheguei na clínica sem saber exatamente qual 
ajuda precisava, porém não conseguia ver que ela 
existia e nem acreditava mais em mim. 
Com o corpo cansado e a alma calejada passei por 
dias chorosos e relutantes, mas sempre ouvindo 
depoimentos, conflitos, problemas e redescobri um 
mundo novo. Aos poucos palavras e bons 
pensamentos retomaram a minha mente e posso 
dizer que o melhor deles foi conseguir me enxergar 
sem filtros do mundo exterior. Hoje de alta 
agradeço por todo carinho, respeito e 
ensinamentos. Profissionais que me passaram 
segurança para seguir em frente, principalmente 
Dra Cristina e Vanessa, assim como a terapeuta 
ocupacional Leila e as enfermeiras.   

Obrigada!!! Gabriela 
 

 
Eu trato a bipolaridade há uns 08 anos. E é uma 
doença complicada, mas não impossível de se 
conviver. A paciência e a compreensão ajudam 
muito. Isso tem que vir tanto da minha parte quanto 
da minha família. 
O amor ajuda a suportar tudo o que a doença 
causa. Pois de uma hora para outra o humor muda 
e acaba ferindo nossos familiares e amigos. E a fé 
é o principal. Tem que ter fé em Deus e em Jesus 
Cristo, que sempre vai te proteger de todo o perigo. 
Hoje saio daqui uma pessoa renovada e com 
consciência que o remédio é pra sempre e é 
fundamental no tratamento para poder ter uma vida 
boa e saudável lá fora no mundo real.   

 Valeu!! Eduarda 

 

Obrigada… Obrigada por vocês existirem. 

Quando cheguei aqui na clinica em uma manhã 

gelada e cinzenta com uma dor tão grande dentro 

da minha alma que não via saída, tudo doía,  sabia 

que precisa de ajuda e que seria aqui nesse lugar 

que encontraria. Contava tanto com isso que o 

sentimento era como se fosse o último gole d'água 

que eu tinha para beber. 

Quando Dr. Helio com seu jeito calmo e tranquilo 

ouviu o meu desabafo, na hora disse que tinha uma 

saída pra mim, mas  quando me disse que eu teria 

que ficar internada, uma explosão de sentimentos 

tomou conta de todo meu ser, medo, angustia além 

de agora eu tinha mais um problema. Eu teria que 

decidir se ficaria internada ou ia embora? Naquele 

momento eu não conseguia decidir nada ai a 

família decidiu que iria embora! Dois dias depois 

estava eu lá na clinica pedindo ajuda novamente 

pra o Dr.Helio...kkkkkk e ele com seu jeito paternal 

me encaminhou pra clinica dia..socorro papai o que 

será que vou ver lá? Imaginava mil coisas terríveis, 

qual foi a minha surpresa pessoas como eu com o 

coração e a alma abatida, No início, foi bastante 

confuso e incomum, várias pessoas estranhas 

fazendo parte da minha rotina diária. Com o passar 

do tempo, fui percebendo o quão especiais vocês 

são. Aqui passei muitos dos melhores momentos 

da minha vida pois vocês estavam comigo no 

momento da minha maior dor, buscando de todo 

modo me ajudar a curar a minha alma, e isso é que 

faz a diferença na vida de um ser humano, é se 

sentir amado, saber que existe pessoas que 

querem o seu bem estar. Isso não tem preço, 

minha eterna gratidão a todos vocês, os dias se 

seguiram ate que eu fui me inserindo em tudo o que 

acontecia naquele lugar. De início não entendi bem 

ao certo. Hoje sei que vocês fazem parte da minha 

vida; simplesmente porque dividi com vocês  todos 

os momentos que vivi nesta minha vida, as 

alegrias, tristezas, ganhos, perdas, as minhas 

frustrações os meus "pitis", me deram apoio 

quando precisei e varias  chamadas pra cair na 

real  quando necessário. " MUDA DE 

ESTRATÉGIA" nunca vou esquecer essa             

(Dr. Luiz)…… Vocês simplesmente são anjos que 

Deus colocou no meu caminho pra me ajudar a ver 

a vida com outros olhos, deram rumo as minhas 

perturbações, e me ensinaram a ver as alegrias que 

a vida me oferece. Só eu sei o quanto foi e ainda 

esta  sendo difícil, mas hoje eu tenho o meu "Porto 

Seguro", sei que se eu precisar tenho pra onde 

correr. 

Neste momento palavras perdem o sentido diante 

das lágrimas contidas na saudades que sentirei, 

mas sorriso é o que  demonstrarei por ser o motivo 

deste até logo, a realização de mais uma vitória na 

minha vida. Essa é a hora de esquecer todos os 

motivos de dor e sofrimento e agradecer àquelas 

que caminharam de mãos dadas comigo,  e 

aceitando o que eu tinha de pior pra dar e que 

mesmo assim optaram em estar do meu lado nos 

bons e maus momentos. Neste lugar eu fiz amigos! 
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Obrigada amigos! Nunca esquecerei a força que 

me deram para seguir em frente! Dr. Luiz sempre 

com seu jeito quieto, mas sempre solicito e claro, 

bonitão! kkkk, não  podia perder a oportunidade. 

Roseni com aqueles olhos azuis parece uma águia 

atenta a tudo, essa águia eu peguei pra mim, vou 

levar pro resto da minha vida, e falando nisso a 

minha amada Leila com seu jeito sempre de bem 

com a vida, com seu jeito espontâneo fazendo todo 

mundo realizar todas as tarefas de maneira fácil por 

mais que fosse difícil pra cada um dos pacientes, 

pois se ela ganhou um dom, e esse é o dom do 

AMOR, pois é assim que nós os pacientes a 

enxergamos, e a todos os colaboradores e 

estagiários o meu muito obrigada; as senhoras da 

cozinha tentando agradar a todos, mas eita missão 

difícil essa.. 

Que Deus ilumine a todos vocês; enchendo suas 

vidas de muito sucesso! 

Obrigada! Vou sentir saudades!  Abigail 

 
 Por Carla 

 
 

CURIOSIDADES 

Vanish caseiro 

Sabe aquela mancha difícil de sair? Então nesta 
edição queremos lhe ajudar a tirá-la e também a 
economizar.  
Receita de vanish caseiro: 
 

 

 
150 ml de água oxigenada 30% 
7 colheres (sopa) de sabão em pó 
7 colheres (sopa) de bicarbonato de sódio 
5 ml de amaciante 
 

Colocar os ingredientes num recipiente de boca 
larga. 
Misturar bem com uma espátula até virar uma 
pasta. 
Se preferir pode diluir com água. Guardar em 
recipientes escuros 
ao abrigo da luz. 
 
Modo de usar 
 
Usar 5 ml para cada 10 Kg de roupa.  
Em manchas difíceis, aplicar algumas gotas do 
produto, deixar agir por 5 minutos e lavar 
normalmente. Este produto não substitui o sabão e 
é um complemento para a lavagem normal das 
roupas. Se tiver dúvidas, testar antes o produto em 
roupas coloridas e/ou delicadas. 

 
Por  Abigail   

 

CULINÁRIA 

Pão de Queijo com Batata da Bia 

 

Ingredientes  

02 ovos inteiros 

1/2 copo de azeite 

1 copo americano de leite morno 

sal e queijo ralado a gosto 

3 batatas medias  

1/2kg de polvilho azedo 

 

Modo de fazer; 

Coloque no liquidificar os quatro primeiros ingredientes 

e bata, cozinhe as batatas e amasse ainda quentes, 

coloque o polvilho junto com as batatas amassadas  e 

jogue os ingredientes batidos e misture com as mãos. 

Unte a forma com margarina e faça os pães de queijo no 

formado redondo e asse até que eles estejam dourados. 

Bom apetite ficam deliciosos!!! Eu ensinei na atividade 

de culinária e todos aprovaram. Experimente você 

também!! 

Por Abigail 

 

 

http://www.receitasnota10.com/vanish-caseiro/
http://www.receitasnota10.com/vanish-caseiro/
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PRIMAVERA 

No dia 23 deste mês inicia-se a Primavera. 
Queremos marcar esta data com rosas que 
representam a VIDA. O que faz muito sentido já 
que muitos estão aqui porque tentaram de alguma 
forma tirá-la. 
Paciente Mari há um mês está ensinando os 
pacientes a montar flores de escamas de peixe. 
Como assim escamas de peixe? 
Acredite se quiser, ela trata as escamas com água 
sanitária e faz lindos artesanatos. Confira nas fotos 
a seguir: 
Da esquerda para a direita: Mari, Samanta e Marli, 
confeccionando as rosas de escamas. 
 

 
  

Ficam verdadeiras obras de arte.  
Bem vinda Primavera com esta linda homenagem. 

E Viva a Vida!! 

 

 
Por  Samanta   

REFLEXÃO 

SIMPLES ASSIM: 
Tenha atitudes Simples, mas honestas. 
O inicio de qualquer coisa nova para sua evolução, 
pessoal, espiritual ou profissional, começa ai dentro de 
você, silenciosamente, enquanto organiza seus 
pensamentos para mais um dia. 
Está no ar uma nova manhã...Um novo dia...Uma nova 
semana... 

Por  Abigail   

 

ESPAÇO CULTURAL 

 
  

Tomei a decisão de indicar esse livro; pois depois de buscar 
sobre um livro interessante para indicar, me dei conta que 
estava lendo um livro mais que interessante que esta me 
ajudando muito, e se ele esta me ajudando, com certeza 
poderá ajudar mais alguém. Esse livro apresenta dezenas 
de casos reais, reflexões pessoais, exercícios e testes. Irá 
ajudar você leitor, a perceber a sua mais importante e 
provavelmente, mais negligenciada responsabilidade: 
CUIDAR DE SI. 
Escrito por Melody Beattie, uma ex-viciada que conviveu 
com co-dependentes 

Por  Abigail   

EXPEDIENTE 

 

Redação Geral: Abigail, Carla, Helio 

Participações: Eduarda, Gabriela e Samanta 

Equipe Responsável: Leila Garcia Dick  

                                     Terapeuta Ocupacional 
 

   Para Sugestões: gazeta@clinicaportoseguro.com.br 

   Visite nosso site: www.clinicaportoseguro.com.br 

mailto:gazeta@clinicaportoseguro.com.br
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