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ATIVIDADE DA EDIÇÃO 

A Clínica Porto Seguro oferece aos pacientes atividades 
de grupos de mútua ajuda como o A.A. (Alcóolicos 
Anônimos) e o N.A. (Narcóticos Anônimos). 
 
Na Atividade de edição deste mês, a paciente Bianca 
fala um pouco de como foi sua experiência ao participar 
destas atividades. 
 
“Oração da Serenidade: 
Concedei-nos senhor, a serenidade necessária para 
aceitarmos as coisas que não podemos modificar, 
coragem para modificarmos aquelas que podemos e 
sabedoria para distinguirmos uma das outras.” (Essa 
oração é um dos lemas dos grupos de Mútua ajuda A.A. 
e N.A.) 
 
Quando decidi me internar em período integral na clínica 
Porto Seguro, eu não conseguia admitir que sou 
impotente perante ao álcool e as outras drogas, ou seja, 
que sou uma dependente química. Falava abertamente 
sobre minha depressão e ansiedade, mas relutava para 
ver a dependência como uma doença. A ficha foi cair 
quando comecei a participar dos grupos de A.A. e N.A. 
ao ouvir a partilha das irmandades e ler um pouco as 
literaturas, eu fui me identificando, não me sentia mais 
sozinha e meu coração se encheu de esperança. Hoje, 
apesar do medo, me sinto recheada de fé e de 
sentimentos bons. O que mais me chamou atenção e 
me faz ter mais vontade de participar dos grupos é a 
necessidade da participação de mulheres e da 
necessidade de ter mulheres oferecendo um pouquinho 
do seu tempo para ajudar a manter as irmandades. Não 
financeiramente, mas levando suas próprias 
experiências à outras participantes. 
“Só por hoje não terei medo. Especialmente, não hei de 
ter medo de apreciar a beleza e de acreditar que aquilo 
que eu der ao mundo, o mundo me devolverá.” (trecho 
do livro de ouro em ação de John D. Membro do A.A.) 
 

Por: Bianca C. 

ATIVIDADE NOVA 

Em Setembro a estagiária Michele iniciou com os 
pacientes da clínica dia a atividade Texto e Poesia. 
O tema inicial proposto foi  “eu queria ser...”. 
 
Segue o resultado da atividade: 
 
“Eu queria ser um rio, 
Que corre no sentido da vida 
E que encontra seus afluentes no seu decorrer... 
E que não se afunda mais em dor. 

 
Eu queria ser um rio 
Que não tem medo de suas pedras 
E que não teme suas cachoeiras, 
Ganhando mais força em cada uma delas. 
 
Eu queria ser um rio que carrega e gera vida, 
E ao final, chega forte alimentando 
Todos que estão ao seu redor. 
 
Funcionamento: Os pacientes são divididos em 
subgrupos. É passado um tema e cada grupo desenvolve 
um texto ou poesia. Os resultados tem sido 
surpreendentes!!! 
 
Por: Gustavo, Aline, Raphaeli, Rosana, Victor e Desireé. 
 

CURIOSIDADES  

COMO DEIXAR A ROUPA 
BRANCA: 
Uma tampa de sabão em pó  
Uma tampa de álcool 70  
Para uma ou mais roupas. 

Por: José Antonio 

COMO SURGIU O NOME DO DOCE PÉ DE MOLEQUE: 
No popular, o doce é chamado assim, pois era vendido 
em feiras na rua e por consequência eram facilmente 
roubados. Para tentar diminuir o furto por crianças o dono 
da feira falava:  “Não roube, Pede Moleque!!”. 

Por: Rafael D. 
 

“Se a sepultura de cleóprata for achada, tal fato seria, no 
âmbito da arqueologia, tão sensacional quanto a 
descoberta da tumba de tutankhamon, por Howrdcarter, 
em 1922.”  
Fonte: Revista National Geographic Brasil – Julho/ 2011 

Por Bianca 
 
“A maior árvore do mundo é a sequóia-
gigante, encontrada na sierra nevada, 
seu habitat natural. Ela mede 75 metros, 
o equivalente a um prédio de 25 andares.”  
Fonte: Revista National Geographic Brasil 
– Dezembro/2012 

Por Bianca 
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ENTREVISTA 
 

Atividade Física - Clinica Porto Seguro 
 
Alongamentos 
 
Qual a importância do Alongamento para o Ser 
Humano? 
 
Aumentam ou mantêm a flexibilidade dos músculos, 
preparando-os e "aquecendo-os" antes e depois da 
atividade física. 
Alguns benefícios que os alongamentos nos 
proporcionam são: 
- Redução de tensões musculares; 
- Relaxamento e Alinhamento Postural; 
- Aumento do arco de maleabilidade; 
- Prevenção de lesões; 
- Desenvolve a consciência corporal, à medida que a 
pessoa focaliza a parte do corpo que esta sendo 
alongada; 
- Ativa a circulação; 
- Ajuda a liberar os movimentos bloqueados por 
tensões emocionais. 
 
 
O alongamento é importante para os idosos? 
 
Como o passar do tempo as capacidades motoras, de 
flexibilidade, equilíbrio, coordenação motora, força, 
além de uma grande perda da massa muscular e 
óssea, tendem a diminuir mas 
dos alongamentos auxiliam na prevenção e redução 
destes fatores do envelhecimento.  
Além disso, proporcionam os benefícios já conhecidos 
da prática de exercícios físicos, como uma 
potencialização da sensação de autonomia e bem-
estar. 
 
 
Quando o alongamento passou a ser visto como 
importante na educação física? 
Desde a década de 70, é difundida a ideia de que o 
alongamento serve como ótimo aquecimento para as 
práticas esportivas, além de prevenir lesões.  
 
 
Qual o melhor horário para se fazer alongamento? 
De um modo geral não existe um horário específico 
para alongar, pois o alongamento é benéfico a 
qualquer hora do dia mas, uma dica boa e um dos 
melhores momentos para fazer alongamento é minutos 
antes da hora de dormir. Os movimentos devem ser 
executados de forma passiva e tranquila. A execução 
dos movimentos para alongar é uma forma eficaz de 

repousar com o corpo mais relaxado e de ter um sono 
de maior qualidade.  
 

 
 

Setor de Atividade Física - Clinica Porto Seguro 
Professores: Paulo Santos e André Filipe. 

Por: Bruno H 

ANIVERSARIANTES OUTUBRO: 

 
05/10 – Marcus Aurélio 

05/10 – Rita Silva (serviços gerais) 

07/10 – Didio Czarinik (médico) 

07/10 – Sabrina Oliveira (aprendiz) 

09/10 – Silvio  

09/10 – Joanete  

12/10-  Mariana Bonato (estagiária) 

12/10 - Leticia Wasaznik (médica) 

20/10 – Agnes   

21/10 – Cristiano Marques (musico) 

22/10 – Analuiza Cunha (psicóloga) 

26/10 – Celso   

27/10 – Andressa Longo (Médica) 

27/10 – Sara Marques (técnico de enfermagem) 

28/10 – Melissa Wagner (farmacêutica)  

29/10 – Cleide Ferreira (enfermeira) 

30/10 – Luiz Pensin (médico) 
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REFLEXÃO I 

A poesia cada segundo de nossos dias. Ao acordarmos 
nossas pálpebras se tornam cortinas de um anfiteatro se 
abrindo para um recital. Ao lavarmos o rosto purificamos 
a pele para mais um dia receber energia do astro rei. 
Nossos olhos funcionam como tirar fotografias de tudo 
que é belo e nos toca de alguma maneira. 

Por: Bruno D. 
 
REFLEXÃO II 

 
Nessa edição decidimos publicar uma poesia que nos 
tocou, de autoria de uma de nossas internas: 
 
“Se Drumond falasse 
Falaria suposta a tristeza 
Necessita do amor, 
Engole o mundo  
Mas o corpo dorme  
Alma acorda 
E as almas se beijam  
Sutil como um sonho, 
Necessita-se de saudade 
Ser frio para desaparecer, 
Sentido, sentimento 
Ai fala-se 
Nega-te tudo 

Menos o amor 

Ele acaba antes do sol nascer  

E da lua fugir  

Entra em desespero  

Mas o que há é medo  

Dessa palavra tão bela e traiçoeira  

Chamada amor ” 

Por Daniela A. 
 
 
CULINÁRIA  

RECEITA DE PAVÊ TESTADA E APROVADA PELOS 

PACIENTES: 

 

CREME DE CONFEITEIRO: 

-01 lata de leite condensado 

- ½ litro de leite  

- 03 gemas passadas pela peneira 

- 02 colheres (sopa)  de amido de milho 

- Gotas de baunilha ou da essência de sua preferência. 

 

Modo de preparo: 

Misture todos os ingredientes e leve ao fogo até 

engrossar. 

 

BRIGADEIRO CREMOSO: 

- 01 lata de leite condensado 

-02 colheres (sopa) de margarina 

- 04 colheres (sopa) de achocolatado em pó 

- 01 lata de creme de leite sem soro 

- 02 colheres (sopa)de amido de milho 

 

MODO DE PREPARO: 

Leve ao fogo a margarina, o leite condensado e o 

achocolatado, mexa até que fique cremoso. Acrescente o 

amido de milho e continue mexendo até que dissolva. 

Apague o fogo e acrescente o creme de leite. 

 

MODO DE PREPARO DO PAVÊ: 

Alterne uma camada de cada creme com bolacha 

maisena molhada no leite. Cubra com chantily.  

 
Por Sandra 

 
PIADA 

Certo dia um homem encontrou uma  

Lâmpada magica ele esfregou e de lá  

Saiu um gênio e lhe disse:  

-O senhor tem três pedidos  

O homem respondeu: 

-eu quero um queijo do tamanho de um cachorro.  

Desejo concluído  

O segundo pedido pediu um queijo do tamanho de um 

carro e o terceiro pedido pediu uma mulher. 

O gênio perguntou por que a mulher? 

Por que fiquei com vergonha de pedir outro queijo. 

Por: Victor  
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DESENHOS DA EDIÇÃO 

Mandala 

 
 

“Vejo os pacientes como pequenas lagartas que aqui 

entram como num casulo e saem borboletas prontas para 

voar”.     

     Por: Cleverson Bruno 

   

 

 

 

 

“O desenho acima retrata o que se passa em minha 
mente. Tenho interesse em fazer uma tatuagem dessa 
arte”. Por José A. 

 

“Um desabafo para minha mãe”. Por José A. 

 

BEM-ESTAR   

RECEITA CASEIRA PARA TIRAR CRAVOS DO ROSTO: 

 

- 02 colheres cheias de sopa de arroz cru 

- 01 copo americano cheio de água 

 

Modo de fazer: 

- Deixar o arroz de molho na água da noite para o dia. 

- Pela manhã  coar o arroz e passar suavemente com 

movimentos circulares a água coada por 2 minutos. 

- Deixar fazendo efeito por 20 minutos. 

- Enxaguar bem com água corrente e passar um 

hidratante de acordo com o seu tipo de pele. 

 

“Essa receita eu aprendi com a minha mãe  Aglaé, e 

funciona se forem realizados passo a passo 

corretamente. Eu garanto por experiência própria.” 

 

 

Por: Bianca C. 
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ESPAÇO CULTURAL  

Dica de filme:  

“Se enlouquecer não se apaixone.” 

 
O filme mostra a história de Craig, um adolescente que 

depois de muitas coisas acumuladas o deixarem 

estressado é internado em um hospital na ala 

psiquiátrica. Lá ele se depara com situações inusitadas 

onde redescobre o valor das pequenas coisas como fazer 

amigos, se apaixonar e conviver com o diferente. Seu 

mundo vai ganhando novos rumos enquanto vive como 

interno. Descobre as lutas que cada um passa par poder 

estar ali. Chega o momento de sua alta onde Craig volta 

para o mundo real e assim começa a reviver e não só a 

sobreviver. 

 

 

Data de lançamento agosto 2011 (1h 41min) 

Direção: Ryan Fleck, Anna Boden 

Elenco: Keir Gilchrist, Zach Galifianakis, Emma Roberts 

mais 

Gêneros: Comédia dramática, Romance 

Por: Rafael D.  

 

CURSO PRÁTICO DE PSICOLOGIA 

CLÍNICA 

Nesse mês pudemos contar com Dr. Luis Rangel trazendo 
seminários sobre Transtornos de Humor. Esclarecendo 
aspectos de sintomatologia dos transtornos: bipolar e 
depressivo. Conteúdo muito produtivo, os estagiários de 
psicologia também participaram. 

 

 

DATAS COMEMORATIVAS 

Nesse mês teremos a presença de Silvana Cordeiro que 
venceu o Câncer de Mama. Trazendo seu depoimento e 
falando um pouco mais sobre a prevenção na campanha 
do Outubro Rosa. 

 

13 de outubro: Dia do Terapeuta Ocupacional 

15 de outubro: Dia do Professor 

18 de outubro: Dia do Médico 

 
 

BRIGADA DE INCÊNDIO 

No dia 23 de setembro a CIPA (comissão interna de 
prevenção de acidentes de trabalho) promoveu mais um 
treinamento contra Incêndio. Muito esclarecedor, servindo 
de alerta para a comunidade. 
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BAZAR 

 

Caixas MDF decoradas  

 

Puxa sacos 
 

 

 
 

Sapatinhos  e chinelinhos de Crochê, adulto e infantil 

 

Venha nos fazer uma visitinha!! Estamos nos preparando 

para o bazar de Natal. Aceitamos encomendas!! 

 

 

CANCHA DE ESPORTES 

Nossa cancha de esportes passa por um processo de 

revitalização. As paredes foram pintadas, e o piso está 

passando pelo processo final de pintura. Confira na 

próxima edição a foto da nova cancha!!!  

 

 
 

 

Por Prof Paulo  

EXPEDIENTE 

  Redação Geral: Rafael D., Bianca C., Bruno D. 
Victor, José Antônio e Bruno H. 

Participações: Sandra e Cleverson  
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 

 


