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ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO  

Qual a sua opinião sobre a atividade de 
integração referente ao seu aniversário 
que foi realizada na Clínica Porto Seguro? 

Foi boa demais, porque quando cheguei ao 

ponto de estar aqui, não acreditava em “mais 

nada” e em “ninguém”. E, de repente me 

deparei com pessoas com muitos e muitos 

problemas, sorrindo e cantarolando dentro de 

uma clínica. A terapeuta ocupacional Leila 

merece parabéns, jamais devem retirar estes 

momentos inesquecíveis de pessoas que 

estão tão vulneráveis. Sônia 

 

 O que você sentiu durante a sua 

comemoração de aniversário? 

Eu amei, porque fui abandonada por tudo e 

por todas as pessoas de fora da clínica. 

Adorei a festa, amei este presente que 

guardarei pela eternidade, me senti gente, 

feliz, alegre e amada! Sônia 

 

 
 

Por  Roni   

ENCONTRO COM OS PAIS 

No último dia 05 realizamos o “ENCONTRO 
COM OS PAIS”. Com a presença dos 
familiares, pacientes, equipe e voluntários. 
Contamos em média com 110 pessoas. Confira 
as frases de homenagens no link do site. 

REFLEXÃO 

- Para conseguirmos viver em grupo e em 

sociedade, precisamos de algumas regras que 

garantam o “bem estar” individual e coletivo  

- Muitos conflitos e agressões, surgem de 

situações em que jogamos a culpa no outro. 

- Ataque o problema e não as pessoas, pois 

quando criticamos as pessoas, agravamos os 

conflitos. Por outro lado, quando tratamos dos 

problemas sem atacar as pessoas, mantemos 

as portas da comunicação abertas e podemos 

encontrar soluções juntas! 

- Comunicar-se não significa apenas 

preocupar-se em falar, mas também verificar 

como aquilo que falamos foi compreendido e 

buscar corrigir os mal-entendidos que podem 

ter surgidos ao meio do caminho. 

- Nossa atitude diante de um conflito é um dos 

fatores mais importantes para resolvê-lo com 

sucesso. Nem de modo arrogante, nem 

condescendente! 

- Sonhos determinam o que você quer. A ação 

determina o que você conquista! 
Por  Luna   

ESPAÇO CULTURAL 

 Sugestão de leitura do mês – biblioteca da 

Porto Seguro –  

 PERCY, Allan. Nietzsche para 

estressados. Rio de Janeiro: Sextante, 

2011. 

 “Nietzsche para estressados é um 

manual inteligente, provocador e estimulante 

que reúne 99 máximas do gênio alemão e sua 

aplicação prática a várias situações do dia a 

dia. A filosofia de Nietzsche é de grande 

utilidade na busca de uma solução para uma 

série de problemas, tanto na vida pessoal 

quanto na profissional.” 
Por  Roni    

http://www.frasesdobem.com.br/frase/1012
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DEPOIMENTOS 

 O que você diria a quem está aflito e não 

tem certeza se deve vir à Clínica para se 

tratar? 

Aqui é um momento de reflexão consigo 

mesmo, onde o importante é ficar bem com 

você mesmo e com os outros. O primeiro 

passo é ficar bem para que a mudança 

ocorra. Sendo humilde e buscando ser 

sensato para aceitar que necessita do 

tratamento, e após isso as possibilidades de 

um tratamento eficaz aumentam. Fernando 

 
 

 Como você se sente dentro da clínica em 

relação ao “mundo fora” da clínica? 

Sinto-me bem aqui, mas tenho receio em 

relação com o público de fora. Entendo que 

é preciso levar a sério o tratamento para 

que haja a mudança que tanto almejo, e  

tenha o sucessor que quero lá fora. 

Fernando 

 

 Com quais atividades você mais se 

identifica na Clínica Porto Seguro? 

- Roda de viola e musicoterapia. Rosinéia 

- Musicoterapia, “vale a pena ficar louco 

para poder participar”! Nathália 

- Com o lazer, a interação, descontração e 

a terapia de grupo. Sônia 

- Grupos operativos e atividade de desenho. 

Euclides 

- Musicoterapia, vôlei, artesanato e grupo 

operativo. Danielle 

- Eu gosto de musicoterapia, do tear no 

momento de artesanato e ginástica na 

cadeira durante a atividade de ginástica 

laboral. Flávia 

- Esportes, mas todas as atividades são 

legais e importantes. Walter 

- Acho bem importante a terapia em grupo 

que ocorre no grupo operativo junto com a 

psicóloga e o psiquiatra. Depois vem a 

musicoterapia, onde as emoções vem à 

tona. As atividades desportivas foram muito 

importantes para mim, eu pude fazer 

amigos, pois tenho estado muito isolado 

Roni 

 

- Bom, foi difícil aceitar a ideia de ficar em 

uma clínica, mas depois de refletir, 

percebemos que essa foi uma 

oportunidade, necessária para que 

houvesse o crescimento pessoal. E aqui na 

“clínica dia”, todas as atividades são 

interessantes. anônimo 

 

 O que significa “bem estar” para você? 

- Vida com qualidade, saúde e amor. Sônia 

- Bem estar para mim significa estar em paz 

comigo mesmo e com saúde. Roni 

- Conversar com pessoas. Euclides 

- Estar bem comigo mesma e assim evitar 

que pequenos problemas externos me 

atinjam. Danielle 

- Para mim significa estar bem, viver feliz ao 

lado de pessoas que me fazem bem. Gosto 

de atividades físicas e de cantar, me sinto 

muito bem quando pratico. anônimo 

- Bem estar é sentir aconchego e paz 

consigo mesma. É deitar todas as noites e 

antes de dormir se sentir amada. Nathalia 

- É ficar bem comigo e com as pessoas à 

minha volta. Flávia 

- Para mim, bem estar é estar em equilíbrio, 

estar bem consigo mesmo, estar em paz 

para viver a vida da melhor forma. anônimo 

 
Por  Roni   
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CURIOSIDADES 

 
Seus olhos têm o mesmo tamanho desde que 

você nasceu. 

 

 
 

Olhos humanos não crescem, sabia que seus 

olhos já eram exatamente deste tamanho 

desde que você nasceu? Por outro lado, as 

orelhas e o nariz nunca param de crescer. 

 

 

O coração 

 

 
 

O coração é o principal músculo do nosso 

corpo e pesa em cerca de 340 gramas. Ele 

bate ao ritmo médio de 72 batidas por minuto, 

104 mil por dia e algo em torno de 2,5 bilhões 

de pulsações ao longo da vida. Por isso cuide 

bem dele. 

 

 

 

 

 

 

 

70% do corpo humano é água 
 

 
 
Beba bastante água, pois o corpo de uma 
pessoa é formado por 70% de líquido. Os 
líquidos transportam resíduos, alimentos e sais 
minerais, além de estarem presentes na 
lubrificação de tecidos e articulações. A água 
ajuda inclusive a regular a temperatura. 
 
 

Fonte: http://saude.consultaclick.com.br/ 

Por  Roni    

ANIVERSARIANTES AGOSTO 

07 – Leila 

12 – Cinthia Margareth Nasser (estagiária) 

14 – Wagner 

15 – Letícia Dalri Meireles (médica) 

22 – Bruna Basso Boaretto (médica) 

22 – Wilcleia 

22 – Yasmin 

26 – Samuel Alves (segurança) 

30 – Marilene do Rocio Lopes (administradora) 

 

  

 

 

 

http://patyshibuya.com.br/tag/parabens/
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DESENHO DA EDIÇÃO 

Nesse desenho fiz um lugar de aconchego, um lugar de 
proteção, um lugar para refletir sobre mim e sobre meu 
tratamento. Cujo nome dou: REFÚGIO 

 

Por Osmar 

MENSAGENS DE DESPEDIDA 

- As vezes é preciso olhar ao seu redor e ver o 

quanto temos coisas boas. Pessoas que nos 

fortalecem e ajudam a encarar os medos. E 

que a melhor força é a que vem de dentro de si 

mesmo. Superação...  Dione 

 

- Foi uma ótima experiência pessoal, também 

fui muito bem acolhida. Bárbara 

 

- Senti amor e carinho aqui dentro da clínica, 

fui bem atendida. Olga 

 

- O período que passei na clínica foi importante 

para que eu pudesse repensar a forma que 

encaro a realidade, me permitindo um 

distanciamento do problema para encará-lo 

com mais força. Ana 

 

- Eu vivia com medo e sempre vendo gigantes 

ao meu redor. E por onde eu estava, os via 

sempre elegantes, despedaçando e pisando no 

meu mundo. E eu, pequena lagarta, rastejante. 

Até que parei, refleti e virei borboleta, podendo 

voar muito alto e assim o gigante ficou 

pequeno. Boa sorte a todos. Michelle 
Por  Roni   

VOLUNTARIADO 

No dia 25 de agosto a voluntária Maria Regina 
trouxe uma palestra sobre Trabalho em Equipe 
na Atividade de Integração. A atividade foi 
dinâmica e produtiva, os pacientes participaram 
ativamente e interagiram entre eles. 
 

 
 

EXPEDIENTE 
 

Redação Geral: Luna e Roni 

Participações: Osmar e Voluntária Maria Regina 

Equipe Responsável: Leila Garcia Dick  

                                     Terapeuta Ocupacional 
 

   Para Sugestões: gazeta@clinicaportoseguro.com.br 

   Visite nosso site: www.clinicaportoseguro.com.br 
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