
 

Curitiba, 31 de maio 2016 

 Edição 84  

ARRAIÁ DA PORTO 

Vem aí nosso Arraiá da Porto Seguro. Se 
prepare, pois dia 15 de junho teremos uma 
grande festança, com comidas típicas, 
quadrilha, prêmios, brincadeiras, bingo e o 
tradicional concurso de Casal mais animado, 
Casal melhor caracterizado e a Sinhazinha 
é claro.  

Eita trem bom! Já 
vou começar os 
remendos na calça 
e procurar minha 
linda prenda!! 

Por  Andre 

ENTREVISTA 

Aproveitando o lançamento do filme nacional: 
Nise – O coração da Loucura, convidamos a 
terapeuta Ocupacional Leila Garcia Dick 
como nossa entrevistada da edição. 

1- Qual cena do filme lhe chamou 

mais atenção? 

T.O. – O momento que ela discorda da 

prática do tratamento com eletrochoque. E a 
partir daí propõe uma nova forma de 

tratamento aos pacientes que sofrem de 

esquizofrenia, eliminando o eletrochoque e 
lobotomia. Seus colegas de trabalho 

discordam do seu meio de tratamento e a 

isolam. A partir daí assume o Setor de 

Terapia Ocupacional. Dando início a uma 
nova forma de lidar com os pacientes, 

através do amor e da arte. 

  
2- Nos conte sobre alguma prática da 

Clínica Porto Seguro, onde a Nise está 

mais personificada. 
T.O. – Com certeza nas atividades 

expressivas e artísticas (modelagem com 

argila, pintura, recorte e colagem), que 

permitem ao paciente dar forma a desordem 
emocional. Aqui buscamos um tratamento 

digno e humano. Esse filme nos permite 

repensar a prática diária criando 

oportunidades para que as imagens do 
inconsciente e seus concomitantes motores 

encontrem formas de expressão (Nise da 

Silveira). 

 

3- Uma das cenas do filme é a 

discussão entre Nise (Glória Pires) e um 
enfermeiro. Alguma vez em sua carreira 

você teve que mostrar a importância do 

tratamento humanizado para algum 

colega ou paciente? 
T.O. – Com certeza várias vezes. 

 

4-  Em sua vida cotidiana, fora do 

trabalho, você utiliza a “filosofia Nise” 
para o comportamento? 

T.O. – Sim e gostaria de finalizar com uma 

de suas brilhantes frases: 
 

"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 André 

CURIOSIDADES 

CUIDANDO DO SEU PET 

 

Todo animal tem direito de ser bem tratado, os 

animais não falam, então, você dono é o total 

responsavel por garantir a vida saudavel do seu pet. 

 Lembre-se comprou ou adotou um filhote ele vai 

crescer. Abandona-lo é crime Lei 9605/98 com reclusão 

de 3 meses a 1 ano mais multa. 

 Seu pet precisa tomar vacinas e remedios de 

vermes para prevenção, quando filhote as vacinas para 

cachorros são 3 doses e para gatos são 2 doses, aos 4 

meses  a antirabica para ambos, sendo necessario 

repetir essas anualmente. Há outras vacinas tais quais 

como a de gripe ou medicamento como contra a giardia, 

como são de preços mais elevados vai depender da 
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condição financeira do dono, essas são por opção dos 

donos dar ou não. Não percam a carterinha de 

vacinação do seu pet, este é um documento 

importantee, nele consta todas as vacinas e os remedios 

de vermes realizados, caso você precise viajar e levar 

seu pet junto é necessario levar a carterinha de 

vacinação. 

 O animal age por instinto mas não significa que 

eles não precisam de carinho, atenção, amor,  se você 

tem um pet ele precisa do seu tempo para não se sentir 

sozinho e assim evitando a depressão e o stress. Sim os 

animais tambem tem depressão e stress, por isso eles 

precisam e são totalmente dependente do carinho e 

amor de seus donos. 

 Sempre tenha um vetetinário de confiança, seu 

animal de estimação é sua responsabilidade. 

 Matenha o local onde seu pet fica limpo assim 

como os potinhos de água e comida, para estes prefira 

os de inox pois, são mais facieis de higienizar. Sempre dê 

ração ao seu pet, pois o organismo dele não foi feito 

para digerir alimentos. Procure comprar rações com 

menos corantes e que não sejam tão oleosas.  

 Lembre-se abandonar é crime. Não compre 

adote, tem vários animais querendo ser adotatos 

necessitando de amor e carinho. 

 

 
 

Por  Claudia,  
13 anos de experiência em Pet Shop 

        

 

ANIVERSARIANTES MAIO 

02/05 – Helder Oviar 
03/05 – André Accorsi (médico) 
   Elisandro Pogogelski (médico) 
04/05 - Claudio 
08/05 - Nelci  
10/05 – Fábio D.Canella (médico) 
13/05 – Cristina Marques  (médica) 
 Luis Alberto O. Tinti (médico) 
14/05 -Marcia  
18/05 – Elzira de Lima (serviços gerais) 
25/05 - Leticia 
 
 

ANIVERSARIANTES JUNHO 

07 – Leila Garcia Dick (terapeuta ocupacional) 
07 – Margarida dos Santos (recepcionista) 
09 – Marilane Ton dos Santos (médica) 
09 – Margot Ribeiro (recepcionista) 
17 – Hilda Vidal Butturi (recepcionista) 
21 – Roseni Segalla (psicóloga) 
22 - Alessandra Guimarães (enfermeira) 
 
 

 
 

 

PIADA 

LOUCO 

Chegou uma carta para ele.. 
Os outros loucos foram ver.. 
Quando ele abriu a carta tinha uma folha 
em branco.. 
E ele disse: é do meu irmão ! 

 Como você sabe? Perguntaram os outros 
loucos.. 
Aí ele disse: Por que a gente não está se falando. 
 

Por André 
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ATIVIDADES NOVAS 

Iniciamos nesse mês de maio a Atividade de 
Mandala e de Relaxamento. Precisamos 
sempre renovar e oferecer atividades que 
permitam ao paciente a liberdade de se 
expressar de diferentes maneiras. 

MANDALA 

Mandala significa círculo em palavra sânscrito. 
Representa a totalidade. 
O Sânscrito é uma língua clássica da Índia antiga 
que influenciou praticamente todos os idiomas 
ocidentais. 
 

Segue um trecho da psiquiatra Nise da Silveira 
sobre Mandalas: 

O acervo artístico desenvolvido no Setor  de 
Terapia Ocupacional do Pedro II chegou a chamar 
a atenção de Carl Gustav Jung, depois de uma 
carta escrita a ele pela própria Nise, em 1954, em 
que a psiquiatra pedia ajuda para interpretar a 
presença recorrente de mandalas entre os 
desenhos. “A configuração de mandala harmoniosa, 
dentro de um molde rigoroso, denotará intensa 
mobilização de forças auto-curativas para 
compensar a desordem interna. Então pedi para 
que fotografassem algumas mandalas e as enviei 
com uma carta para C. G. Jung, explicando o que 
se passava. Foi um dos atos mais ousados da 
minha vida” (Nise da Silveira – caminhos de uma 
psiquiatra rebelde, fotobiografia de Luiz Carlos 
Mello). 

Aqui na Porto Seguro também nos permitimos 
ousar. Segue abaixo a mandala da Juliane e sua 
experiência: 

 

“Quando eu sinto o sol bater na janela da minha 
casa ou então na praia é uma terapia sentir o calor 
da luz que vem sob minha pele, o calor é de dentro 
para fora. Vejo então que estou numa ilha deserta, 
os côcos são o passe, as árvores são a natureza e 
o sol é a luz perfeita que mais brilha no espaço. O 
mar vermelho são lágrimas de sangue”.  

Por Leila Dick - Terapeuta Ocupacional e  
Guilherme estagiário de psicologia 

 

ATIVIDADE DE RELAXAMENTO 

O relaxamento proporciona prazer, evita e contraria 
os efeitos do stress, pois promove a libertação de 
endorfinas – neurotransmissores que provocam a 
sensação de bem-estar. 

A presença prolongada de cortisol (hormona do 
stress) no nosso organismo pode reduzir os níveis 
de serotonina e dopamina – níveis baixos destes 
neurotransmissores estão associados à depressão. 
Uma revisão científica a vários estudos que se 
debruçaram sobre o comportamento do cortisol em 
diversas situações permitiu apurar que técnicas de 
relaxamento provocam o aumento dos níveis de 
serotonina e de dopamina. 

Fonte: http://advancecare.pt/10-beneficios-do-relaxamento/ 

 

Sendo assim iniciamos a prática de técnicas de 
relaxamento na Porto Seguro. Os pacientes vem 
apresentando uma resposta positiva a essa 
atividade. Referindo que passariam a ter essa 
prática diariamente, devido ao bem estar que a 
vivencia proporcionou. 

E você leitor ficou animado? Na próxima edição 
traremos dicas de relaxamento para você! Aguarde! 

Por Leila Dick Terapeuta Ocupacional e  

Aline Brotto estagiária de psicologia 
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REFLEXÃO I 

Como posso eu falar de um 

Lugar que me dá segurança? 

Inda que eu vá buscar, 

Não há outro exemplar 

Inconteste na lembrança. 

Corro sempre para cá. 

Antes que caia a esperança. 

 

Porque igual uma criança 

Ora vai os pais buscar, 

Rezo eu para encontrar 

Toda a equipe a me esperar. 

Onde quer que eu esteja: 

 

Seja no inferno ou na igreja, 

Está aqui um lugar 

Garantindo o meu cuidar. 

Um dia todo este amor, espero Retribuir.  

Por enquanto só posso dizer: 

Obrigada, meu Senhor, por esta clínica existir.  

 

Por: Teca      

REFLEXÃO II 

Tem gente que por amor vai até o fim 
Tem gente que o amor acaba assim 
Tem gente que morre para viver 
Tem gente que vive para morrer 
Tem gente que vive na realeza 
Tem gente que vive na pobreza 
Tem gente que sorri com um sorriso 
Tem gente que não sorri por nada 
Tem gente chateada 
Tem gente lisa 
Tem gente gorda 
Tem gente magra 
Tem gente que só quer ser gente. 

Por Maria Gabriela 

 

REFLEXÃO III 

Infelizmente na vida, nem tudo acontece como 
queremos. Existem altos e baixos. Então que possamos 
aproveitar os altos e aprender a lidar com os baixos. 

Afinal não temos escolha, a vida é assim, e depois que 
aprendermos a lidar com isso, descobrimos que não há 
felicidade plena, assim seremos felizes. 
 

Por Maria Gabriela 

REFLEXÃO IV 

O mundo vive em busca da “metade da laranja”, mas 
ninguém pode ser feliz com alguém senão for feliz 
sozinho. As pessoas tem que se amar sendo gorda, 
magra, alta, baixa, cacheada, lisa, homossexuais ou 
hetero. As pessoas tem que se aceitar, acreditar em si 
mesmos, ver que quando se quer, se pode fazer 
qualquer coisa. Negros e brancos juntos. Na verdade 
quem quiser junto, quando existe amor (a si e ao 
próximo) vale tudo, o que importa é ser feliz e que seja 
eterno enquanto dure. 
 

Por Maria Gabriela 

DESENHO DA EDIÇÃO 

 

Nessa edição foi escolhido o desenho do 
Marcio. “Um momento onde me senti 
vulnerável, as vozes em minha cabeça antes 
de me auto-mutilar. Mas com ajuda da equipe 
me contive e fiquei momentaneamente 
melhor. Um dia de cada vez!” 

Por Marcio 
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ATIVIDADE DA EDIÇÃO 

Nessa edição os pacientes votaram na 
atividade “Dramatiza-me” que foi iniciada há 02 
meses, e já vem apresentando aprovação por 
parte dos pacientes. Segue a descrição: 
 
Dramatiza-me 
É uma atividade que utiliza de técnicas 
psicodramáticas. E  através da espontaneidade 
faz com que os pacientes olhem para os seus 
sentimentos e características pessoais.  
Fazendo com que ative o seu potencial criativo 
de se conhecer e reconhecer através do outro. 
Por meio das relações o paciente tem a 
oportunidade de crescer, se reencontrar e 
relembrar quem é e quem deseja ser. Gerando 
uma oportunidade de aprender a expressar os 
sentimentos corporalmente; dando nome ao 
que se sente.  
Alem de reflexiva é uma atividade de 
integração e compartilhamento com muita 
descontração. 
 
Segue a avaliação coletiva de alguns pacientes 
do grupo da Dependência Química - Drª 
Marilane: 
 
“É dinâmico, todos participam. Interativo, dando 
a liberdade de todos explanarem e 
expressarem as suas opiniões. 
Experiência produtiva, porque aprendemos 
muito com a atividade”. 
 

Allef Degam Furtado 

Estagiário de psicologia 
 

BEM-ESTAR  I 

 Na possibilidade de rever alguns hábitos 
diários é possível desenvolver uma melhor 
qualidade de vida, tais como alimentação, 
cuidados com a pele, cabelo e organização 
com sua casa.   
 Todos os dias as pessoas consomem muito 
menos frutas e verduras do que o organismo 
necessita. Os mais indicados são frutas e 

verduras vermelhas como tomate, morango , 
ameixas vermelhas que são antiácidos e 
liberam os radicais livres do organismo. 
Cabelos: Para ter cabelos bonitos não basta 
investir em estética. Cabelo precisa de saúde 
assim como, uma boa alimentação para que o 
organismo produza boa queratina, hidratações 
profundas para reposição de queratina, 
vitaminas e sais minerais.  Para quem tem 
cabelos compridos e quebradiços se lavá-los 
todos os dias é importante seca-los com 
secador, pois ele úmido por muito tempo pode 
causar queda, caspa ou até mesmo seborreia. 
 Em 12 anos de profissão percebi que o 
fundamental para o bem estar é a organização 
e a limpeza. Um ambiente limpo e organizado 
proporciona uma qualidade de vida 
significativa.  
 

Por: Juliano 29 anos.   
12 anos de profissão cabelereiro  

 

BEM-ESTAR  II 

A Atividade física é fundamental para uma 
vida saudável e ativa. Além de proporcionar um 
corpo bonito aumenta a produção de 
serotonina ( hormônio do bem estar ) trazendo 
uma vida mais saudável e alegre.   

Por André 

 



 

Gazeta da Porto         Página 6 

Curitiba, 31 de MAIO  de 2016 

Ano: 06  Edição: 84 
 

MENSAGENS DE DESPEDIDA 

Quero agradecer a todos, pelo respeito e carinho com 

que me trataram, e digo para os que ficarão que lutem, 

que a vida é só uma e passa rápido!                       Rayluz 

  

 

Aqui salvou minha vida, eu achava que não tinha mais 

solução e quando eu fui internada foi a minha salvação. 

No começo foi horrível, assustador, mais conforme foi 

passando os dias eu fui conhecendo as pessoas, os 

profissionais, as terapias, tudo foi me ajudando, eu 

aprendi que existem pessoas que por mais que estejam 

doentes conseguem ter uma família um emprego. Ccoisa 

que eu achei que nunca conseguiria. Enfim, eu só tenho 

a agradecer cada um, tanto profissionais, quanto 

pacientes, que me ajudaram de alguma forma. 

Maria de Lurdes 

   

Gostaria de agradecer à equipe profissional e ao grupo. 

Ah! Meu, sério! Acho que posso ser mais criativo.   Essa 

despedida me lembra de um trecho do “Pequeno 

Príncipe” que diz: “ Você se torna responsável por tudo 

que cativou” , isso não quer dizer que sempre quando 

eu atracar um navio ou comprar um carro zero irei 

lembrar da clínica Porto Seguro.  Mas sim, lembrarei da 

espiritualidade, que eu nem sabia o que era, para usar 

como resposta as emoções e desejos da vida.       André 

 

A vista da janela da Clínica Porto Seguro. 

Vejo pela janela entre aberta lindas árvores uma 

jabuticabeira ainda sem frutos, um casal de sapos num 

compasso de dança abraçadinhos. Bancos para se 

admirar a paisagens..  

Um jardim de flores com uma roseira toda florida e 

ainda permanece devido ao outono que restou do 

verão. Uma horta recém plantada: alface, couve, tomate 

cereja, cheirinho verde para tempero etc.  Mais a frente 

tem refeitório e quando chega a hora das refeições fica 

uma fila imensa onde servem-se comidas deliciosas e 

elaboradas por uma nutricionista e vem servido com 

sucos geladinho. Aqui resume-se o tratamento 

diferenciado que a clínica Porto Seguro nos oferece.                                            

Nola  

Por André  

CULINÁRIA   

CALZONE ABERTO 
 
Ingredientes:  
1 copo de óleo 
1 /2 copo de leite  
2 colheres de fermento em pó 
2 copos de trigo 
½ colher de sal                           
  
RECHEIO 
 Mussarela a gosto 
2 tomates picados 
Presunto 
Orégano 
Molho de tomate 
 

Durante a reunião da comissão culinária; os 
pacientes chefes de cozinha apresentaram um 
plano ambicioso de preparar um calzone 
gourmet. Porém, durante a preparação, 
algumas adaptações foram necessárias, quase 
não modificamos a receita, o calzone ficou 
aberto.  Em meio a discussões ferrenhas onde 
os fregueses eram divididos entre Focaccias 
contra calzones abertos, as duas formas foram 
vendidas inteiras. Foi uma experiência muito 
interessante. Pois as vezes na vida planejamos 
as coisas de um jeito e elas saem de outra. Um 
aprendizado e tanto!!!!          

                     
Por André 
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COMPOSIÇÃO DA EDIÇÃO 

Queremos dividir com você caro leitor, nossos 
grandes talentos da Porto Seguro. 
Dentre eles citamos Mateus que compôs essa 
música para a gazeta: 
 
Cada dia uma batalha 
Cada dia uma luta 
Vou sempre batalhando sem perder a conduta 
Mais um dia nasceu e com ele uma nova 
chance 
E com Deus ao meu lado tudo vai adiante 
Então avante, tamo nesse jogo pra ganhar , 
perder 
Aprender a errar, mas se quiser chegar junto 
tem que ser pra somar 
Porque vários neguin já colaram  
Mas só para atrasar, então não fica de 
historinha e de K. O 
E também não vem com esses papo de X Mor 
Porque hoje em dia a maioria das mina é tudo 
piranha 
Só tá atrás de carro, droga, fama luxo e grana! 
 

Por Mateus 

VOLUNTÁRIOS 

No dia 10 de junho teremos um Bate Papo com nossos 
voluntários da Porto Seguro. Será uma atividade de 
integração da Clínica Dia e Clínica Integral. 

Atualmente contamos com 06 voluntários: 

Ariel – 06 anos de voluntariado 
Sirley – 02 anos   
Eliane – 01 ano 
Ilma – 01 ano 
Suely – 01 ano 
Thales – 02 meses 
 

 

ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO  

No ultimo dia 03, realizamos a festa dos 
aniversariantes do mês com a homenagem ás mães 
da clínica. Momento esse muito significativo e 
marcante para as mães. Omerino preparou uma 
homenagem (um acróstico) que foi entregue a todas 
as mães. 

Mãe, um substantivo formado por apenas três letras, 
mas de um significado tão inefável que, por mais que 
tentemos descrever, será impossível encontrarmos 
palavras para que o descreva. 

M= mulher, magnífica, maravilhosa, meiga, majestosa 

A= amor, anjo, amiga, acolhedora, atenciosa 

E= eterna, especial, eficaz, essencial, eficiente 

Enfim, por mais que queiramos definir o significado da 
palavra mãe, nunca conseguiremos.  Pois só conseguirá 
ter noção do quanto este verbete é tão indescritível; 
quem realmente ama sua mãe e valoriza de verdade!  

PARABÉNS MÃE!! 
Com Carinho Família Porto Seguro 

 

Por  Omerino 

DIA DA ENFERMAGEM 

 

Uma homenagem a toda equipe de Enfermagem da 
Porto Seguro Clínica. Dedicando carinho, respeito e 

cuidados diários!! 
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BAZAR 

Nosso bazar está a todo vapor, confira: 

 

Chaveiros para presentear quem você ama! 
Aproveitando agora com o dia dos namorados chegando! 
E por que não você mesmo se presentear? 

 

GRUPOS DE MÚTUA AJUDA  

A clínica Porto Seguro conta com os grupos 

de mútua ajuda: Alcóolicos Anônimos e 
Narcóticos Anônimos. Os grupos acontecem 

semanalmente para os pacientes do grupo da 

Dependência Química da clínica integral. Os 
pacientes da clínica dia são motivados a 

participar das reuniões ofertadas na 

comunidade 

 

DIA DA ASSISTENTE SOCIAL 

A família Porto Seguro parabeniza nossa Assistente 
Social Luciana Ulbrich pela parceria e profissionalismo. 

 

CURSO PRÁTICO DE 

PSICOLOGIA CLÍNICA 

Você sabia que há 06 meses iniciou na Clínica 
Porto Seguro o Curso Prático de Psicologia 

Clínica e Vivência em Comunidade 

Terapêutica? Contamos com 05 Psicólogos 

que recebem aprendizado prático e teórico 
(supervisões de manejo/atividades e 

seminários teóricos semanais). A cada edição 

você terá oportunidade de conhecer a 

experiência de cada um:  

Alessandra Nascimento  

Cinthia Nasser  

Helena Vacarciuck  

Lissandra Fieltz  
Pedro Constant 
 

EXPEDIENTE 

  Redação Geral: Ana Cláudia, André, Juliano,  
Mônica e Omerino 

Participações: Juliane, Maria Gabriela, Marcio, 
Matheus e Nola 
Equipe Responsável: Leila Garcia Dick  

                                     Terapeuta Ocupacional 
                             Alessandra Nascimento  

                        Psicóloga Residente 
 

   Para Sugestões: gazeta@clinicaportoseguro.com.br 
   Visite nosso site: www.clinicaportoseguro.com.br 
   Facebook: //www.facebook.com/portoseguroclinica/ 


