
 

Curitiba, 20 de outubro de 2014 

EDIÇÃO 76

DATAS ESPECIAIS  

DIA MUNDIAL DA SAÚDE MENTAL 

Neste mês temos várias datas comemorativas 
e queremos começar falando do  

DIA MUNDIAL DA SAÚDE MENTAL 
 

O Dia Mundial da Saúde Mental é a celebração        

anual da educação, conscientização e defesa da 

saúde mental das pessoas com transtornos mentais 

e por abuso de substâncias. 
Todos os anos em 10 de outubro  colocamos em 

evidência um aspecto particular da doença mental. 
O tema em 2014 é "Vivendo com a Esquizofrenia". 

A esquizofrenia afeta cerca de 26 milhões de 

pessoas em todo o mundo. Apesar de ser uma 

doença tratável, mais de 50% das pessoas 

com esquizofrenia não tem acesso ao tratamento 

adequado e 90% das pessoas portadoras da 

doença não tratadas; vivem em países em 

desenvolvimento. 
Desde aqueles que enfrentam a doença todos os 

dias de suas vidas, incluindo suas famílias, 
amigos, médicos e até mesmo a sociedade de 

forma geral, todos temos um papel a desempenhar 
na sensibilização para a doença esquizofrênica.  

É necessário garantir que as pessoas com 

esquizofrenia obtenham o melhor cuidado possível, 
apoio para conviver com a doença e ajuda para 

se recuperar. 

Saúde mental: um estado de bem-estar 

A saúde mental é definida como um estado de 
bem-estar no qual o indivíduo é consciente de suas 

próprias capacidades, pode enfrentar as tensões 
normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva 
e frutífera e é capaz de fazer uma contribuição em 

sua comunidade. 

 
Fonte:  Organização Mundial da Saúde e  Mental Health Foundation 

 
A Clínica Porto Seguro atua como mediador entre a 
doença mental e a saúde mental. Aqui recebemos 
um tratamento digno, com respeito ao sofrimento 
emocional. Participamos de atividades que nos 
ajudam a resgatar valores pessoais, auto confiança 
e auto estima. Somos muito agradecidas a esse 
lugar!! Sabemos que se a qualquer momento 
precisarmos a clínica vai nos receber com este 
mesmo carinho e profissionalismo. 
 

 
Abaixo seguem depoimentos de alguns pacientes 
falando sobre motivos que os trouxeram para o 
tratamento: 
 
Antonia: procurei tratamento porque estava 
sentindo muita angustia e solidão. 
 
Irene: Preciso cuidar da minha saúde mental 
porque é importante para aqueles que me rodeiam. 
 
Elma: Entendo que o cérebro comanda todas as 
atividades vitais do organismo. Se ele não funciona, 
o corpo também não vai funcionar, e pior ele vai 
sofrer. 
 
Luna: Se não cuidarmos de nós mesmos, não 
podemos cuidar dos outros e muito menos da 
nossa própria vida. 
 
Vilma: Cuido da saúde mental para me proteger e 
proteger os outros. 
 
Sirley: Faço tratamento para aprender a me 
respeitar e respeitar os outros. 
 
Karla: meu tratamento serve para eu ficar bem 
comigo mesma e com as outras pessoas. 
 
Guilherme: Observo que a cada dia aumenta o 
índice de tentativas de suicídio e de pessoas com 
quadros depressivos em público jovem. Faço parte 
desta estatística. Estou aqui para sanar os 
problemas familiares. 
 
José: Estou aqui para tirar a dor emocional e 
buscar a reinserção emocional. 
 
Sirlei: Estou me tratando porque acho que estou 
prejudicando minha família e eu quero que eles 
tenham uma mãe, uma só; mas alegre. 
 
Maria: Estou aqui para não ficar como eu estava: 
“um lixo”. 
 
Rosanete: A Saúde Mental é a fonte de tudo, 
porque quando você não tem uma mente tranquila, 
o resto não funciona. Precisamos cuidar da nossa 
saúde mental e física. 
 
Mauri: Faço tratamento para viver bem com a 
sociedade. 
 

http://www.who.int/mental_health/es/
http://www.mentalhealth.org.uk/
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Andreia: Meu tratamento serve para conseguir 
colocar as ideias no lugar; e estruturar meus 
sentimentos. Para um convívio melhor comigo 
mesma e com os outros. 
 

Por Andreia e Laura 

 

DIA DO TERAPEUTA OCUPACIONAL 

No dia 13 de outubro comemoramos o Dia do 
Terapeuta Ocupacional. A clínica Porto Seguro 
conta com uma Terapeuta Ocupacional que realiza 
toda programação de atividades. A terapeuta avalia 
as habilidades e interesses dos pacientes; 
elaborando atividades terapêuticas permitindo que 
cada paciente possa expressar seus sentimentos 
em cada atividade ocupacional. Desta forma o 
paciente resgata sua auto-estima, auto confiança, 
socialização, valores pessoais e a saúde mental. 
O Terapeuta Ocupacional utiliza a atividade como 
recurso de tratamento.  
 
A seguir alguns depoimentos dos pacientes sobre a 
importância das atividades em seu tratamento: 
 
Antonia: as atividades tiram meus pensamentos 
ruins. 
 
Irene: quando faço atividades me sinto bem. Esse 
contato com as pessoas é muito bom. Aprender 
algo novo é adquirir o conhecimento de algo que eu 
não sabia fazer. 
 
Elma: A atividade representa os meus sentimentos 
através de uma gravura. Permite encontrar na 
música a expressão de meus sentimentos. No 
artesanato valorizo mais minhas habilidades do que 
meu sofrimento, porque descubro meu real valor, 
desta forma me sinto mais forte. 
 
Luna: As atividades ocupam minha cabeça com 
coisas úteis, e ajudam a me expressar melhor.  
 
Vilma: as atividades me ajudam no auto-
conhecimento. 
 
Sirlei: as atividades  me ajudam em todo momento 
em minha organização mental. 
 
Paulo: a atividade traz saúde mental. 
 
Flávia: para mim as atividades me ajudam a refletir. 
 

Guilherme: A atividade me traz auto-estima, 
porque permite também ajudar o próximo. Receber 
responsabilidades de tarefas é saber que alguém 
deposita confiança em mim. 
 
José: percebo que as atividades desenvolvem 
habilidades e competências e ocupam o tempo com 
coisas úteis. 
 
Sirley: as atividades ajudam a minha mente, 
porque não dá tempo de pensar em coisas tristes. 
Pois nisto eu já pensava em casa o tempo todo. 
Agora posso ver outro lado da vida.Vejo Saúde!! 
 
Maria: as atividades me deram coragem para sair 
na rua. 
 
Mauri: as atividades me trouxeram neste período a 
recuperação. 
 
Andréia: na minha opinião as atividades integram 
as pessoas e estimulam o desenvolvimento de 
habilidades e aptidões. 
 
Queremos parabenizar nossa 
Terapeuta Ocupacional      
Leila Garcia Dick, que há 17 
anos colabora com o resgate 
da Saúde Mental. 
Agradecemos por toda 
dedicação, profissionalismo e 
respeito com os pacientes da 
Porto Seguro Clínica.  
.  

Por Andreia 

 
 

 

ATIVIDADE DA EDIÇÃO 

Nesta edição escolhemos a musicoterapia, uma 
das terapias oferecidas na clínica. É realizada pela 
musicoterapeuta Cintia Albuquerque. Nesta 
atividade podemos expressar nossos sentimentos 
através de uma música que nós mesmos 
escolhemos. Percebemos que alguns pacientes 
que não costumam falar de si, conseguem se 
expressar neste momento; tornando algo 
espontâneo. 

Por  Fabiana 
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ANIVERSARIANTES DO MÊS 

Parabéns aos aniversariantes de  
Setembro e Outubro: 

 
Setembro 
 
01 – Vanessa Basso (psicóloga) 
04 – Marli  
06 – Elidiane Nogueira (médica) 
09 – Maria de Fátima da Silva (aux cozinha) 
13 - Flavia 
16 - Patrícia 
18 – Geo Marques Filho (médico) 
20 - Rafaela 
22 – Miguel Goulart (médico) 
23 – Karla Bertasso (telefonista) 
24 – Alessandra do Nascimento (estagiária) 
26 – Regina Moreti – Tecnica de enfermagem) 
28 – Anne Elisa Cerqueira (médica) 
29 – Dircinéia 
30 – Cleusmi da Costa (aux enfermagem) 
 
Outubro 
 
04 – Marcele dos Santos (aux administrativo) 
05 – Rita B. Silva (serviços gerais) 
06 – Caroline da Silva (telefonista) 
07 – Didio Czarnik Filho (médico) 
14 – Mariana Lima (médica) 
15 – Maria da Luz de Oliveira (cozinheira) 
21 – Cristiano Marques (músico) 
22 – Ana Luiza Cunha (psicóloga) 
22 – Denise Batista (aux cozinha) 
25 – Julio Cesar Santos (enfermeiro) 
28 – Melissa Bianca Wagner (farmacêutica) 

 

 
 Por Cristiane 

 

VOLUNTARIADO 

Atenção!!!! Na próxima edição traremos novidades 
de artesanato para o seu natal. Os voluntários 
estão empenhados ensinando oficinas de Natal.  

 

Por  Abigail e Jussara   

DIA DO PROFESSOR 

“Educação não transforma o mundo.  
Educação muda às pessoas.  

Pessoas transformam o mundo”.   Paulo Freire 

 

15 de Outubro Dia do Professor 

 

 Porque escolhi uma 
profissão que as pessoas se 
queixam tanto? A resposta 
parece complexa, mas é muito 
simples, sinto prazer em saber 
que posso compartilhar com as 
pessoas o que compartilharam 
comigo. Quando estou numa 
sala de aula me sinto realizada 
e motivada a estudar mais e mais e dividir meus 
conhecimentos com meus alunos. Gosto das 
indagações que me trazem, pesquiso e aprendo 
com elas, pois eles acabam me impulsionando ao 
conhecimento, me ensinam muitas coisas pelos 
relatos de seus cotidianos, que minha cabeça só 
ocorria nas histórias de ficção. Isso me fascina, 
essa relação de amizade e cumplicidade que nós 
professores vamos adquirindo com nossos alunos.  
 Talvez muitos digam. Que loucura! Uma 
professora falando que aprende com os alunos! 
Esse é o nível dos professores que temos! 
Infelizmente, ninguém sabe tudo e os alunos não 
são robôs que programamos, eles pensam e 
tentam expressar da forma deles. 
 Tento mostrar-lhes a importância do 
conhecimento. E que não estou ali para discipliná-
los, mas para dividir com eles o que aprendi. O que 
é um bem valioso, que por muito tempo foi privilégio 
de poucos, que hoje eles têm acesso e posse 
desse conhecimento que pode mudar suas vidas 
como mudou a minha. Falo que sou professora 
porque gosto e considero uma profissão que tem 
um papel social importantíssimo e eu gosto de ser 
socialmente ativa. Enfim, as palavras têm poder e o 
professor o compromisso de compartilhar 
socialmente este patrimônio sociocultural. 

 

PARABÉNS A TODOS OS PROFESSORES!! 

Vilma 
Professora de Língua Portuguesa 

Pedagoga 
Paciente da Clinica Porto Seguro 
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DEPOIMENTO 

 Eu gosto muito de vir para a Clínica Porto 

Seguro porque aqui me sinto muito bem. É um 

ambiente muito acolhedor, os profissionais são 

atenciosos e me passam tanta segurança; que 

quero ficar o tempo todo aqui. 

 Sempre fui muito elétrica, achava normal, 

mas chegou num ponto que meu corpo não estava 

aguentando, daí comecei a ficar em casa dormindo 

e não conseguia fazer mais nada.  Então duas 

amigas que tinham se tratado na Clínica Porto 

Seguro me deram um toque, falaram que eu estava 

com depressão. Fiquei com medo, pensei: hospital 

de doido, e acabei indo num clínico geral que me 

medicou. Não adiantou, piorei, comecei a ter ideias 

suicidas, vontade de fugir, andar sem rumo. Então 

pedi para meu esposo me levar na clínica, ele se 

negou e fui sozinha. Quando a psicóloga perguntou 

meu nome comecei a chorar, estava desesperada, 

totalmente perdida, me sentia como se fosse uma 

máquina, não tinha noção do que queria, só 

pensava em morrer. Resolveram me internar, 

pensei que era cheio de gente doida e ia ficar mais 

doida ainda. Que bobagem, quanto preconceito! No 

terceiro dia estava rindo, estava medicada, me 

alimentando, fazendo as atividades.  

 Tem várias atividades bem legais: ginástica 

na cadeira, dança da cadeira, corrida, vôley, painel 

temático, musicoterapia, terapia com argila e 

artesanato. A gente se expressa e se conhece o 

tempo todo. Eu estou mais humana. Tem uma 

comidinha gostosa, tem nutricionista. Sinto falta do 

café da manhã que tem na integral, pois agora 

estou na clínica dia e tomo café em casa, mas se 

deixarem eu tomo lá. Aproveito e durmo também, é 

uma boa ideia. 

 Gostaria de ressaltar que as atividades são 

todas orientadas por bons profissionais, tem terapia 

com o psiquiatra, atendimento com psicóloga e 

atividades com a terapeuta ocupacional e 

estagiários de psicologia. Amo estes profissionais, 

pois eles me mostraram que estou doente, porque 

por muitas vezes cheguei acreditar que era 

preguiça porque os outros falavam. Por isso se 

você se sente diferente procure um profissional 

certo não tenha preconceitos como eu. Evidente 

que eu recomendo os profissionais da Porto Seguro 

eu sou a prova viva que eles são ótimos. Só posso 

agradecê-los, e é claro, rasgá-los de elogios! 

 
Vilma  

Professora de Língua Portuguesa 
Pedagoga 

Paciente da Clinica Porto Seguro 

 

 

MENSAGENS DE DESPEDIDA 

“Quando entrei na clínica vim para tratar minha 

dependência química, mas estou saindo com muito 

mais do que isso. A convivência com pessoas tão 

diferentes, mas com problemas tão parecidos, o 

respeito mútuo, novas amizades e alguns “puxões 

de orelha”; me fizeram acordar para uma nova 

realidade e ter vontade de viver, e o mais 

importante: sóbria!! Serei eternamente grata á 

Clínica Porto Seguro e a cada um que me 

proporcionou esse “despertar”. 

Luna 

  

“Agradeço a toda equipe da clínica, por seus 
esforços. Inclusive, muitos pacientes por 
colaborarem com minha recuperação. Muito 
obrigada!!!”                                                

Fabiana 

“Cheguei muito mal, querendo morrer, não 

aceitando meu internamento. Com o tempo me 

adaptei muito bem, gostei muito de estar aqui, 

participei de todas atividades. Estou saindo 

renovada. E me aguardem; nos encontraremos 

aqui, mas virei como voluntária”. 

Margareth 

  

Por Luna                                               
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DESENHOS DA EDIÇÃO 

Nesta edição teremos duas obras de arte 
realizados na atividade de Pintura Livre: 
 
A seguir o desenho da Thais:  
 

“Eu fiz um girassol porque é a flor que eu mais 
gosto, sempre que vejo  sinto muita paz e 
tranquilidade. Eu desenhei exatamente porque é o 
que eu estou sentindo, paz comigo mesma. Feliz, 
com vontade de viver, e descobrir novas 
possibilidades de ser feliz”. 
 

 
  

 
A seguir o desenho do Rodolfo:  
 

“O nome da minha obra é TANGO: Esse desenho 
representa meu grande amigo; que: Tanto eu 
quanto ele estamos com muitas saudades”. 
 
 

 

REFLEXÃO 

 
 

O pensamento tem poder infinito. 
 Ele mexe com o destino,  

acompanha a sua vontade. 
 Ao esperar o melhor,  

você cria uma expectativa positiva  
que detona o processo de vitória. 
 Ser otimista é ser perseverante, 

 é ter uma fé inabalável e uma certeza sem limites  
de que tudo vai dar certo. 

 Ao nascer o sentimento de entusiasmo,  
o universo aplaude tal iniciativa  

e conspira a seu favor, colocando-o  
a serviço da humanidade. 

 Você é quem escreve a história de sua vida  
- ao optar pelas atitudes construtivas  

- você cresce como ser humano  
e filho dileto de DEUS. 

 Positivo atrai positivo.  Alegria chama alegria. 
 Ao exalar esse estado otimista,  

nossa consciência desperta energias vitais  
que vão trabalhar na direção de suas metas. 

 Seja incansavelmente otimista.  
Faz bem para o corpo, para a mente e para a alma. 

 É humano e natural viver aflições,  
só não é inteligente conviver com elas  

por muito tempo. 
 Seja mais paciente consigo mesmo,  

saiba entender suas limitações. 
 Sem esforço não existe vitória. 

 Ao escolher com sabedoria viver sua vida  
com otimismo, seu coração sorri, seus olhos 

brilham e a humanidade agradece por você existir. 
 

Por  Laura 
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DIA DO MÉDICO 

18 de Outubro Dia do Médico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queremos parabenizar nossos queridos médicos 
da Porto Seguro Clínica; que pacientemente nos 

ouvem, nos ajudam e nos medicam com 
individualidade e humanismo. 

 
  

Por  Fabiana 

 

OUTUBRO ROSA 

 
  

O movimento conhecido como Outubro Rosa 
nasceu nos Estados Unidos, na década de 
1990, para estimular a participação da 
população no controle do câncer de mama. A 
data é celebrada anualmente com o objetivo de 
promover a conscientização sobre a doença e 
compartilhar informações sobre o câncer de 
mama. 

Na próxima terça feira dia 21 teremos na Atividade 
de Integração; uma palestra de conscientização 
sobre: Prevenção do Câncer de Mama. É o 
segundo ano que a Porto Seguro abraça essa idéia. 
Estamos juntos!! Buscamos a Saúde Mental, mas 
não podemos esquecer da Prevenção para manter 
a Saúde Física. 

Por Regina e Elma 

 

NOVEMBRO AZUL 

 

 

 

Contamos com seu apoio! Vem aí Novembro Azul!! 

Por Regina 

 

EXPEDIENTE 
 

Redação Geral: Andreia, Fabiana e Laura 

Participações: Cristiane, Elma, Regina e Vilma 

Equipe Responsável: Leila Garcia Dick  

                                     Terapeuta Ocupacional 
 

   Para Sugestões: gazeta@clinicaportoseguro.com.br 

   Visite nosso site: www.clinicaportoseguro.com.br 
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