
 

Curitiba, 26 de agosto de 2016 

 Edição 87 

ENTREVISTA 
 

Nessa Edição a paciente Jussara 
entrevistou algumas integrantes 
da equipe de enfermagem: 
Alessandra, Andreia e Regina 
para conhecer um pouco mais 
do trabalho realizado por elas. 
 
1- Qual é a diferença de tratamento que se deve ter 
com um paciente psiquiátrico e um paciente clínico? 
A diferença é que o paciente clínico trata a doença física 
enquanto o psiquiátrico a doença mental. Sabendo que 
uma interfere na outra, a doença física pode 
desencadear a doença mental e a doença psiquiátrica 
desencadear a doença física se não tratar 
adequadamente. 
 
2- Qual é o seu sentimento quando a enfermagem é 
agredida verbalmente e/ou fisicamente? 
Na hora a gente fica muito braba. Porém, sabemos que 
o paciente está sofrendo emocionalmente; e muitas 
vezes nem sabe o que está fazendo. E nesse momento 
está precisando dos cuidados da enfermagem. Então, 
temos que ter uma postura profissional e consciência de 
que estamos expostos diariamente a tais situação. 
 
3- Existe uma recompensa profissional (interna) por 
lidar com pacientes tão especiais e diferentes? 
A recompensa é de ver o paciente chegando mal e vê-lo 
saindo bem do seu tratamento com novos projetos de 
vida. 
 
4-Você realmente gosta de lidar com pacientes com 
essa doença? 
Sim, quem não gosta dessa área não fica muito tempo, 
porque mesmo parecendo fácil, não é, mexe com o 
nosso emocional o tempo todo. A equipe também 
precisa ficar atenta para não adoecer. 
 
5- Resuma o seu final de dia /plantão em 3 palavras: 
Comprometimento, Humanização e Serenidade. 
 

Por: Jussara 

 

 

 

CURIOSIDADES 

Como Viajar gastando pouco? 
 
Sabia que é possível economizar bastante ao planejar 
uma viagem por conta própria?  
Abaixo alguns sites que ajudam nesse momento de 
planejar a viagem dos sonhos por conta própria:             
“Quanto custa viajar” [https://quantocustaviajar.com/]: 
apresenta o custo médio para viajar para os principais 
destinos do mundo, assim como guias temáticos. 
“Melhores Destinos” 
[http://www.melhoresdestinos.com.br]:  
blog especializado em divulgar dicas de viagens e 
promoções de tarifas aéreas. 
“Booking.com e Airbnb.com”: esses dois sites são os 
principais sites de reservas de hospedagem do mundo. 
Enquanto o Booking é especializado em hotéis, o airbnb 
oferece opções de aluguéis de casas e apartamentos. 
 

Por: Joseane 
 

Sobre ser um doador de Sangue: 
 
Você sabia que a Doação de sangue pode ser realizada 
a cada 3 meses, desde que o doador tenha as 
qualificações para a mesma? 
Sendo um doador de sangue você terá uma carteirinha 
de doador. Mantém em dia os seus exames regulares e 
tem a certeza de que está saudável, ajuda o próximo e 
tem outras vantagens. Com a carteirinha de doador, 
você tem descontos em 
diversos estabelecimentos e 
meia entrada em cinemas, 
teatros, shows, etc. 
Pense bem,  seja um 
doador, informe-se no 
hemobanco mais próximo. 
 

 

Por: Jussara 
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ANIVERSARIANTES AGOSTO: 

02/08 Leander (Enfermeiro) 
06/08 Amanda 
09/08 Jul iano  
12/08 Renan  
12/08 Cinthia Nasser (psicóloga residente)  
13/08 Bernadete  
16/08 Soraya (estagiár ia)  
19/08 John 
22/08 Bruna Basso (médica)  
23/08 Maciel  
24/08 Josimara 
26/08 Viv ian 
26/08 Samuel  Alv es (segurança)  
31/08 Mari lene Lopes (administração)  
 
 
ANIVERSARIANTES SETEMBRO: 

01/09 Vanessa Basso (psicóloga)  
02/09 Adrana Lima (recepcionista)  
04/09 Mari l i  
07/09 Janaina Trierwei ler (psicóloga)  
09/09 Ari ldo 
10/09 Jaquel ine Cenci  (médica) 
18/09 Geo Marques Fi lho (Di retor)  
23/09 Rosimeire 
23/09 Karla Bertasso (faturamento)  
24/09    Alessandra Nascimento (psicóloga residente) 
24/09 Helena Vacarciuck (psicóloga residente)  
26/09 Regina Moret i  ( tec.  de enfermagem) 
28/09 Lui s 
 
 

 
 

 

REFLEXÃO I 

“Pensamentos ruins céu de maldade”. 
“Não podemos evitar que um pássaro pouse em nosso 
ombro. Porém, podemos evitar que ali; ele faça um 
ninho”. 
Nem tudo que nos parece mal, realmente é. Existe um 
ditado popular que diz: “Há males que vêm para o bem”. 
O exercício e a prática dessa “dificuldade”, explorada 
adequadamente trará benefícios com certeza, visto que 
de toda a experiência retiramos algo de bom. 

 

Por: Jussara 

REFLEXÃO II 

"Se você está deprimido, você está vivendo no passado. 
Se você está ansioso,  você está vivendo no futuro. Se 
você está em paz, você está vivendo no momento 
presente." (LaoTzu) 

Por: Josimara 

BEM-ESTAR I 

MASCÁRA HIDRATANTE PARA OS CABELOS: 
 
Máscara de abacate e mel:  
Misture ¹/² abacate amassado  
3 colheres (sopa) de mel  
1 colher (sopa) de azeite  
 
Modo de usar:   
Após lavar os cabelos, seque levemente com a toalha e 
aplique a máscara.  
Massageie mecha por mecha e deixe agir de 20 a 30 
minutos.   
Depois enxague e arrume o cabelo como de costume.  
 
Dica:  
Pode colocar uma touca térmica ou toalha úmida para 
melhorar o resultado. Eu sempre faco! 
 
Fonte: Pinterest.  

Por: Meire 
 
 

VOLUNTÁRIOS 

 

Dia 30 de agosto comemoramos o 
Dia do Voluntariado 

 
Queremos agradecer de coração todo carinho, 

empenho, dedicação e disponibilidade em doar o 
tempo com suas habilidades, compartilhando a 

melhora com os pacientes! 

 

  

http://patyshibuya.com.br/tag/parabens/
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BEM-ESTAR II 

Nessa edição será tratado sobre o esporte e sua 
importância, assim também como a nutrição para 
aqueles que principalmente estão pensando em iniciar 
ou iniciaram alguma atividade física. 

Entrevista com paciente William (Acadêmico de 
educação Física), por Hanrry 

O que você sente quando pratica? 
O musculo fica duro e definido, aumenta a força, 
resistência, e a flexibilidade. 
 
Que tipo de exercício você indicaria, e por quê? 
Luta /arte marcial- para aprender a se defender, melhora 
a coordenação motora, tanto quanto a musculação, 
aprender a se disciplinar, aumenta a força, aprender o 
respeito com o “oponente”, incentivar a competição e se 
conseguir faixa preta você pode lecionar luta. 
 
E para iniciantes? 
Crianças: (6 – 10 anos) – Natação. 
Adolescentes: (10 – 18 anos) – Musculação e artes 
marciais.  
Adulto: (18 – 40 anos) – Aulas em grupo com professor 
particular, personaltrainer. (Exemplos: Ioga, pylates, 
alongamento, spinning, zumba) 
Mais idosos: (40 – 65 anos) – Natação, ioga, caminhada, 
pedalada, exercícios ao ar livre. 
 
Qual a importância da hidratação durante a prática 
esportiva? 
O indicado é tomar 3 litros de água durante o dia, para o 
momento da atividade,  
 
E a importância do aquecimento? 
O corpo precisa de calor para assim ficar preparado para 
a série que será praticada em seguida. 
 
Também solicitamos para a nutricionista da clínica, 
Meire C. de Oliveira, uma base e nos foi cedido um 
material completo sobre a nutrição esportiva. 
 
O que é a nutrição esportiva? 
É a área que aplica a base de conhecimentos em: 
nutrição, fisiologia e bioquímica no esporte e atividade 
física. 
Os principais objetivos da nutrição esportiva são 
aumentar o desempenho físico e desportivo do atleta 
(condicionamento físico adequado). 
 
Para um melhor desempenho no esporte que escolheu, 
lembre-se de, realizar acompanhamento com profissional 
qualificado. Sendo para condicionamento físico com 
educador físico, reeducação alimentar com profissional 
nutricionista, e, se quiser ir mais além, para atletas de 
grandes competições (exemplo: ginástica olímpica) 
educador físico + nutricionista + médico + fisiologista. 

Existem refeições diferenciadas para pré e pós-treino, 
porém, a avaliação e acompanhamento deverá ser 
individualizado, levando em conta vários fatores, como 
por exemplo idade e esporte desejado. 
Para facilitar um pouquinho algumas ideias/ sugestões 
de lanches pré-treino; 
 
1- Torrada com suco: 2 unidades de torrada integral 
com 2 colheres (sopa) de patê de tofu + 1 copo de suco 
de abacaxi com gengibre e hortelã. 
 
2- Vitamina de frutas: ¹/² mamão papaya + 1 copo (100 
ml.) de leite de arroz ou de soja + 1 colher  (chá) flores 
de amaranto + 1 colher (café) de mel. 
 
3- Banana com aveia: 2 bananas prata + 1 colher (sopa) 
de aveia em flocos.  
 
Quando “pensar” em utilizar suplementos 
industrializados (existem vários no mercado, para todos 
os gostos e especificações), estes, só deverão ser 
utilizados após avaliação e/ou prescrição médica e 
nutricionista. Atenção e preocupação com sua saúde! 
Bom treino! 

Por Hanrry 

PIADA 

O que o Exaltasamba foi fazer na biblioteca? Lê, 
Lê, Lê, Lê... 

Por: José Antônio 

CURSO PRÁTICO DE 

PSICOLOGIA CLÍNICA 

Os Psicólogos do curso estudaram recentemente 
com o Dr. Dalton Chuman a influência do sono e da 
dor nos transtornos psiquiátricos. A qualidade do 
sono é essencial para uma boa saúde.  
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MENSAGENS DE DESPEDIDA 

 “Quero deixar esta mensagem para este jornal como 
forma de gratidão por todos os dias passados aqui, que 
foram preciosos para mim, como para meus familiares.  
Toda equipe que cuidou de mim, em especial o Dr. Luís 
e a psicóloga Roseni, a equipe de enfermagem e a 
terapeuta ocupacional Leila, sempre com sorriso no 
rosto; os dias se passaram, mas, deixaram entre nós 
uma grande amizade, a troca do saber, a nossa 
convivência no dia a dia, enfim a alegria de subir mais 
um degrau na escada da vida.”  

Dulcinéia. 
 

“Aqui fiz bastante amizades, quero agradecer a todos 
pelo apoio, isso me fez melhorar, ficar mais forte. 
Agradeço a todos de coração.”  

Nelcy. 

 

O que dizer sobre a clínica Porto Seguro? 
Minha primeira internação iniciou no dia 30/05/2016, 
cheguei desacreditada da vida, de mim e do mundo!  
Cheguei com a cabeça à mil, com os pensamentos 
pesados e cansados de tudo que me cercava. 
Se habituar à clínica, é dar o primeiro passo à frente, se 
deixar permitir ao tratamento e enxergar que todos ali 
presentes tem algo a oferecer de novo e produtivo pra si. 
Aos poucos fui perdendo o medo do que não conhecia e 
fui permitindo e aprendi a pedir ajuda, aprendi a confiar e 
me abrir, conversar, chorar, começar a falar nos grupos 
com a equipe médica, residentes e estagiários, cada 
palavra foi um aprendizado, cada tarefa uma forma de se 
expressar e de deixar extravasar os pensamentos e ir 
libertando os medos e anseios. 
Hoje dia 10/08/2016 veio a alta e me despeço da 
clínica,  com um sentimento de gratidão à todos os 
profissionais e amigos que aqui fiz! Hoje começa um 
novo ciclo, uma nova vida cheia de expectativas e 
esperanças! Hoje consigo ver a minha importância, coisa 
que não via mais... consegui nesse período de 
tratamento a me reconhecer e a sentir que eu posso ser 
uma pessoa melhor sem me perder de mim! 
Tudo tem seu tempo, não adianta atropelar as coisas e 
os acontecimentos! Nada dura pra sempre, nem as 
dores que sentimos na alma! 
Agradeço à Clínica Porto Seguro pelos cuidados, pelo 
carinho, pela força e por fazer eu enxergar minha vida 
com outros olhos, e por me fazer saber que a vida está 
em minhas mãos, e que todos os dias podemos ser 
melhores pra nós mesmos! 

Josimara 

O meu período de tratamento na Porto Seguro foi 
excelente, me ajudou a controlar minha crise de 
ansiedade e depressão, mas principalmente me ajudou a 
aceitar melhor o meu transtorno mental. Grande parte 
disso eu consegui com ajuda da terapia de grupo Dra 
Cristina e a psicóloga Vanessa, que me ensinaram a 
enxergar o mundo com outros olhos, recuperando minha 
auto estima, me ajudando a lidar com as situações que 
me assustavam e controlando meus sintomas com 
remédios. 
Acredito que todo esse cuidado foi essencial para a 
minha recuperação. 

Josiane 
 

DESENHOS DA EDIÇÃO 

 

“A vida é como uma chama.  
Ao mesmo tempo em que o fogo aquece, ilumina e 
transforma, ele também destrói e polui. Tudo 
depende do controle que temos sobre o mesmo.”      

Por: Jhon 
 

 

Representa a diferença entre a cidade e o campo. 
Durante a atividade me lembrei da cidade onde eu 
nasci que era no interior e agora o desenho representa 
a cidade onde moro atualmente. E o sentimento que 
ficou foi de saudades das minhas raízes. 

 
Por José Antônio 
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CULINÁRIA 

PAVÊ DE BIS COM MORANGOS 
 
Ingredientes: 
 
1¹/² copo de leite  
01 colher de sopa bem cheia de amido de milho  
03 ovos (separar clara e gema e reservar)  
01 caixa de bis preto  
Morangos a gosto  
04 colheres de açúcar  
01 caixa de creme de leite  
01 caixa de leite condensado  
 
Preparo:  
 
Deixar escorrer o leite condensado em recipiente 
separado, em seguida misturar o leite com o amido de 
milho e com as gemas dos ovos para a massa. 
Depois de misturado,  levar em fogo, mexer até subir 
fervura.  
Deixar essa massa separada, levando-a em seguida 
para gelar.  
O recheio será colocado depois da massa ficar 
levemente gelada.  
Cortada a fruta e o bis, serão espalhados por cima da 
massa.  
Com a clara separada, será batida até virar clara em 
neve, seguidamente, misturar as 4 colheres de açúcar e 
a caixa de creme de leite por pouco tempo, só até se 
juntarem mesmo. Servir gelado.  
 
Massa de suspiro:  
Junte as claras, as 4 colheres de açúcar, 1 colher de 
suco de limão, mexe rapidamente até que se consiga 
descolar da panela.  
Quando descolar, levar direto para a batedeira e mexer 
até que consiga o suspiro.  
Créditos a Joana pela receita do suspiro.  
 
Felling sobre o preparo:  
Essa receita foi servida aos pacientes na sexta-feira para 
a venda e bazar, pessoalmente, como idealizador e 
também na parte da coordenação da cozinha, fiquei 
muito feliz e satisfeito com o resultado.  
Tive ajudantes muito hábeis, com boas ideias, aos quais 
agradeço muito pelo seu suporte, sem eles a receita não 
teria o sucesso que surtiu. 
Parabéns a todos, a Daniele, Josiane, Joana e Juliano. 

 
Por Hanrry 

ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO  

Todas as terças-feiras temos uma atividade de 
integração com a clínica dia e clínica integral. 
Escolhemos a atividade de MANDALA aplicada pelo 
estagiário Guilherme para compartilhar com você leitor. 
Cada paciente fez um círculo em uma folha de sulfite 
utilizando o tema amor.  
 

“Significado: a mandala serve a um propósito 
conservador – Isto é, reestabelece uma ordem 
preexistente; mas, serve também ao propósito criador, 
de dar forma e a expressão a alguma coisa que ainda 
não existe algo de novo e único. [...] O processo da 
mandala lembra uma espiral ascendente, que cresce em 
direção ao alto enquanto retorna, simultaneamente, ao 
mesmo ponto. (O Homem e seus Símbolos – Jung, p. 
219) 
A contemplação de uma mandala deve trazer paz 
interior, uma sensação de que a vida voltou a encontrar 
a sua ordem e o seu significado (O Homem e seus 
Símbolos – Jung, p.207). 

 

No meu desenho, fiz uma flor. Para mim essa flor 
representa a minha família, as minhas filhas, meus pais, 
meu irmão, meu namorado, meus bichinhos (cachorros e 
gatos), a flor representa um amor que quer sempre 
florescer por eles, mesmo que um dia venha secar e 
murche, mas, que um dia floresça isso que eu quero pra 
mim e para eles. 

Por Meire 
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ESPAÇO CULTURAL   

 
Livro: Pais Brilhantes, professores fascinantes. 
Augusto Cury – Doutor /psiquiatra da educação. 
 
O livro mostra como os Mestres e Pais podem trabalhar 
com seus filhos e alunos, numa dinâmica mais atenta 
para as mazelas causadas pelos problemas vividos em 
sociedade. 
“Navegar tranquilamente em águas bravias”, é o 
conselho de Augusto Cury. Que possamos nas horas 
difíceis não deixar o medo nos tomar conta e 
tranquilamente reagir mediante o problema. 

Por: Joaninha 

What Happened, Miss Simone? (Netflix) 
Conta a história da cantora e compositora Nina Simone, 
que se tornou um ícone do jazz, mas que na sua 
trajetória lutou contra o racismo, abuso do marido e 
transtorno bipolar. 
 
Alucinadamente Feliz - Um Livro Engraçado Sobre 
Coisas Horríveis (Jenny Lawson) 
O livro traz vários relatos honestos e engraçados da 
autora em seu cotidiano, que luta contra transtornos 
mentais desde a infância. 

Por Josiane 
 

DATAS COMEMORATIVAS 

13 de agosto – Dia do Psiquiatra 

27 de agosto – Dia do Psicólogo 

Dedicamos nesse mês dois dias: para nossos 
psicólogos e psiquiatras que são muito 
importantes para a nossa saúde. Problemas que 
têm sido cada vez mais frequentes na nossa 
sociedade, que nem sempre nós vemos, porém que 
interferem na nossa casa e no convívio com as 
demais pessoas. Está na nossa cabeça e só eles 
entendem. Obrigado pela ajuda!! 
 

18 de agosto – Dia do Estagiário  

 

 

 

 

 

Agradecemos a nutricionista Meire C. de Oliveira que 
integrou recentemente conosco.  

 

Por Hanrry e Meire.  

 

EXPEDIENTE 

Redação Geral: Henrry, Meire, Josiane, Josimara. 
Participações: José Antônio, Jhon, Joaninha, 
Jussara 
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 
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