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ATIVIDADE DA EDIÇÃO 

Na atividade de “Seminário de Paciente para 
Paciente”, a Renata falou um pouco sobre seu 
conhecimento em (T. A. A.) Terapia Assistida por 
Animais, referente a um curso que realizou com 
uma terapeuta ocupacional. A paciente falou 
sobre os benefícios que os animais podem 
promover em determinadas patologias e trouxe 
seus porquinhos da índia para relacionar com o 
bem-estar e benefícios que eles trazem para o 
seu próprio tratamento. 

 

 

(TAA) TERAPIA ASSISTIDA POR ANIMAIS 
 
Este tipo de terapia se originou no Retiro York em 
1792, uma instituição mental localizada na 
InglaterraEm 1942, terapeutas perceberam os 
benefícios da TAA em pacientes com desordens 
mentais e físicas. A partir dos anos 80, relevantes 
pesquisas científicas emergem provando o 

benefício à saúde humana, a partir da interação 
com animais.  

No Brasil, a TAA teve início na década de 60 
com a psiquiatra Nise da Silveira, que utilizava os 
animais como co-terapeutas no tratamento de 
pacientes esquizofrênicos, visto que percebeu que 
os pacientes com dificuldade de contato se 
vinculavam aos cães com facilidade. 

Decidi fazer o seminário na clínica devido os 
benefícios que a TAA proporciona a nós pacientes 
e por eu ter sentido na pele e ouvido relatos de 
outros pacientes que foram salvos durante as crises 
por seus pets. A utilização de animais em terapias 
promove experiências emocionalmente satisfatórias 
que aumentam a nossa motivação fazendo com 
que possamos assim ter um processo de melhora 
muito mais rápido. 

 
Fonte: Artigo Acadêmico sobre terapia ocupacional 
assistida por animais –   Patrícia Sidorenco de Oliveira 
Capote 

 

 

Ps: os pacientes autorizaram sua imagem. 

Por: Renata 
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CURIOSIDADES 

“Dia nacional do Cupcake é 15 de dezembro.  

Esse mini-bolo debutou nos livros de receitas 
americanos em 1826, mas só virou moda em 
2000.” 

Fonte: Revista National Geographic – Ed. fevereiro 2016. 

BICHO PREGUIÇA 

“O bicho preguiça precisa de um dia todo para se 
deslocar apenas alguns metros. Depois precisa 
descansar até 20 horas seguidas. O metabolismo 
desse herbívoro e tão lento que eles descem das 
árvores para defecar no chão apenas uma vez por 
semana.” 

Fonte: Revista National Geographic – Ed. fevereiro 2016. 

SABÃO CASEIRO 

Como fazer Sabão Caseiro Líquido: 

2 litros de óleo 
1 litro de álcool 
½ kg soda 
2 litros água fervente 
14 litros de água fria 
14 litros de água fervente  

Misture o óleo com o álcool no tambor dissolva a 
soda nos 2 litros de água fervente misture a soda 
ao óleo com álcool mexer bem colocar os 14 litros 
de água fervente mexer bem por 3 minutos. Por 
último colocar os 14 litros de água fria e mexer 
novamente. Deixe secar                      Por: Simone 

MIOPIA 

“As taxas de miopia aumentam em todo o mundo. 
Cerca de 90% dos jovens chineses de 17 a 19 
anos são míopes. Nos E.U.A. e no Brasil os 
índices também sobem. Antes tido como algo que 
afetava apenas crianças que liam em excesso, 
agora acredita-se que a miopia se deva a um 
modo de vida marcado não só por muito estudo 
mas também por pouco tempo ao ar livre.” 

Fonte: Revista National Geographic – Ed. fevereiro 2016.                                   

Por: Tatiana 

 
ANIVERSARIANTES OUTUBRO: 

04/11 - Andressa Covolan (médica) 
12/11 - Ana Let icia M. F. da Si lveira 
(administrat ivo)  
22/11 - Natasha Solfo (estagiária)   

 
 

REFLEXÃO I 

Uma família dentro de sua casa: 
Você sabe viver bem com sua família? È importante 
deixar claro que não existe família perfeita. Sabe 
conversar com seu cônjuge? Um exemplo: Eu uso 
para essas conversas á mesa, ela não serve 
apenas parara tomar um café, almoçar e jantar, 
mas sim para por a conversa em dia, um olhar no 
olho do outro, dizer que ama, e também serve pra 
perceber que às vezes a pessoa que está ao seu 
lado esta precisando  da sua ajuda. 
Sempre deixe tudo e todas as situações claras 
entre você e sua família. Não deixe decisões para 
os outros. Viva sua vida dentro da sua casa com 
sua família e deixe que os outros vivam suas 
próprias vidas. O que importa é a sua história. 

 
Por: Valdeni 
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REFLEXÃO II 

Seja mais ousado no 
trabalho, saiba expor sua 
opinião ou uma 
dificuldade, isso vai 
melhorar sua auto-estima 
e confiança no ambiente 
de trabalho. 

 
 

Por: Valdeni 
 

MENSAGENS DE DESPEDIDA 

“Em 8 anos de uso de substância química, nunca 
tinha chego a conclusão que isso é uma doença. 
Agradeço a clínica Porto Seguro e seus 
colaboradores, por esclarecer minhas principais 
dúvidas sobre esse sério problema.”  

 Gyandersson 

“Agradeço à toda equipe da Porto Seguro, de 
médicos a cozinheiras, todos mesmo, pelo apoio 
em minha recuperação. Levo daqui gratidão por 
vocês e um grande carinho com as novas e 
sinceras amizades que conheci aqui.” 

Daniella. 
 
“Hoje tenho consciência e aceitei que sou uma 
pessoa doente e preciso seguir o tratamento 
recomendado, que são: medicações, psicoterapia e 
apoio da família. Tinha muitas dificuldades em 
aceitar as medicações, mas entendi que sem elas 
minha vida fica muito mais difícil. Cada 
internamento que passamos é diferente, 
aprendemos novas coisas a nosso respeito. Espero 
que agora eu consiga seguir em frente com as 
minhas próprias pernas. Obrigada a equipe da 
Porto Seguro, à todos os profissionais envolvidos 
no nosso tratamento.” 

Tatiana 
 
“O tempo que estive internada na Clínica foi 
bastante proveitoso, aprendi a controlar minhas 
emoções. Vou continuar meu tratamento, pois sei 
que ainda não estou 100%. Torço por todos que 
estão aqui para que cheguem no 100%. Beijos a 
todos.” 

Vanessa 
 

BEM-ESTAR 

SOBRE O AÇUCAR: 

Obesidade, diabetes, pressão sanguínea elevada e 
doenças cardíacas. Para alguns especialistas, esse 
é um legado do açúcar. 

No começo, na ilha da Nova Guiné, onde a cana-
de-açúcar foi domesticada há 10 mil anos, as 
pessoas cortavam a planta e comiam em estado 
bruto: mastigavam o caule até a doçura explodir na 
boca. Uma espécie de elixir, a cura para todos os 
males, resposta a qualquer estado de espírito. O 
produto difundiu-se de ilha em ilha e chegou ao 
continente asiático por volta de 1000 a.c.. Na Índia, 
em 500 d.c. era beneficiado e transformado em pó 
para ser usado como remédio para dor de cabeça, 
espasmos estomacais e impotência. Durante muitos 
anos, a ciência da refinação permaneceu secreta, 
passada de mestre para aprendiz. No ano de 1960 
a nutricionista John Yudkin fez uma série de 
experimentos com animais e pessoas e concluiu 
que grandes quantidades de açúcar na alimentação 
acarretavam altos níveis de gordura e insulina no 
sangue, fatores de risco e doenças cardíacas e 
diabetes. Um estudo realizado por pesquisadores 
da faculdade de Saúde Pública da universidade de 
São Paulo e da faculdade de medicina do ABC e do 
instituto da criança do Hospital de Clínicas, que 
avaliou o consumo de bebidas entre crianças e 
adolescentes de 3 a 17 anos, em cinco capitais do 
país, apontou que o leite e a água quase 
desapareceram da dieta, em média, eles 
consomem 21 quilos de açúcar por ano apenas em 
refrigerantes e outras bebidas industrializadas. O 
problema vem se acentuando nos últimos 20 anos, 
em decorrência da maior oferta de alimentos 
industrializados e das melhores condições 
econômica das famílias.  

Mas se o açúcar faz tão mal, porque temos tanta 
vontade de comê-lo? 

A resposta é que uma injeção dele na corrente 
sanguínea estimula os mesmos centros de prazer 
no cérebro que reagem a heroína e a cocaína. 
Todas as comidas saborosas fazem isso em algum 
grau. Nesse sentido, ele é literalmente uma droga 
que vicia. 

Fonte: Revista nationalGeografhic Brasil – Ed. Agosto 2013 

Por: Tatiana 



 

Gazeta da Porto         Página 4 

Curitiba, 22 de novembro 2016 

Ano: 06 Edição: 89 
 

DESENHOS DA EDIÇÃO 

 

“Os olhos transcendem os sentimentos da alma” 
Mandala feito por Mariana. 

 

 

“Minha estada na Porto Seguro:  
Ouvir mais e falar menos” Arte feita por Everton 

 

 

“Acredito que existe uma luz no fim do túnel, 
nenhuma crise dura pra sempre. Os meus filhos 

são a minha fortaleza, por eles que eu luto e contra 
os meus diabos internos. Eles são a minha luz, me 

dão esperança. O azul é o mundo que ainda 
explorarei e vencerei todos os obstáculos desta 

vida”    Arte feita por Luciane 
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CULINÁRIA  

No mês de Outubro os pacientes da clínica dia 
fizeram uma Cuca na atividade de culinária.  
 
Ingredientes  

 

4 ovos 
250 g. De leite 
250 g. De água 
3 laranjas (suco) 
140 g. De açúcar 
50 g. de margarina 
50 g. De nata 
1 pitada de noz-moscada 
½ colher de sopa de sal 
70 g. De fermento biológico 
1,300 kg de trigo aproximadamente. 
 
FAROFA: 

 

500 g de açúcar 
500 g de farinha de trigo 
Aproximadamente 3 colheres de margarina 
Misturar com a mão até o ponto de farofa. 
 
MODO DE PREPARO: 

 

Reservando 650 gramas de trigo. 
 Aqueça a água e o leite e misture com todos os 
ingredientes em uma bacia e deixe descansar por 1 
hora.  
Depois acrescente o restante do trigo e sova bem a 
massa com as mãos, coloque a massa nas formas 
e deixe descansar por mais 30 minutos. Após 
coloque a farofa e leve ao forno em     150 ºC por 
40 minutos. E está pronto para servir. 
RENDE: 4 formas de pão caseiro. 
 
 
ORIGEM DA RECEITA: 
 
Meu irmão viu no programa Caminhos do Campo, 
ele fez um dia e gostamos do resultado. 
 
 
 
 

COMO FOI FAZER A CULINÁRIA NA CLÍNICA: 
 
Foi ótimo, a primeira vez que eu fiz a receita e 
gostei. Também gostei muito de trabalhar em 
grupo, dividimos as tarefas e todos saíram 
satisfeitos. 

Por: Valdeni 

 

CURSO PRÁTICO DE PSICOLOGIA 

CLÍNICA 

No mês de Outubro, os Psicólogos do curso  
Alessandra e Pedro, organizaram uma gincana que 
reuniu os pacientes da clínica dia e integral. A tarde 
ficou muito divertida e os pacientes gostaram muito. 
 
 
Segue foto de alguns ganhadores: 
 

 
Ps.: Os pacientes acima autorizaram sua imagem! 
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BAZAR DE NATAL 

Nosso bazar está a todo vapor. 

Os voluntários da Porto Seguro estão ensinando os 
pacientes a fazerem artesanatos de Natal. Os 
pacientes estão motivados e muito envolvidos. 

Segue algumas fotos de peças que já estão 
disponíveis em nosso bazar: 

 
Árvores de crochê p/ enfeite de porta!! R$ 15,00  

 

 

 
Caixas de MDF com decoupagem! R$ 20,00 

 
Vidros decorados R$ 15,00 

 

 
Bolas decoradas com miçangas R$ 6,00 cada 

 

 
Esse cisne foi criação de Ieda durante o artesanato.  

 



 

Gazeta da Porto         Página 7 

Curitiba, 22 de novembro 2016 

Ano: 06 Edição: 89 
 

DATAS COMEMORATIVAS 

No dia 10 de Outubro foi comemorado o dia 
mundial da Saúde Mental. Segue desenho que 

a paciente Renata fez em comemoração. 

 

Dia 13 de Outubro foi comemorado o dia do 
Terapeuta Ocupacional. Parabéns especial 
para nossa Terapeuta Ocupacional Leila. 

 

Queremos parabenizar nossos queridos 
Cristiano (músico) e Cintia (musicoterapeuta), 

que com muita alegria e disposição nos 
permitem expressar sentimentos e emoções 

através da música. 

 

 

 

Abrace essa idéia!! 
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Nesse mês estamos unindo forças para a 
prevenção do câncer de próstata. 

 
 

 
 

 

 

 

O dia 27 de novembro é o Dia Nacional de 
Combate ao Câncer. A data foi criada em 1988, 
com o intuito de ampliar o conhecimento da 
população sobre as formas de prevenção e de 
tratamento da doença, já que, na maior parte dos 
casos, a doença poderia ser evitada com a 
mudança de alguns hábitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAÇO CULTURAL  

DICA DE LIVRO: O PODER DO HÁBITO 
 
Autocontrole, força de 
vontade e bons hábitos 
são alguns conselhos 
que várias pessoas nos 
sugerem. Muitas vezes 
temos a noção do quanto 
é importante exercer tais 
atitudes, porém nem 
sempre dominamos 
habilidades para isso. 
Pensando nisso Charles 
Duhigg autor do livro “O 

poder do hábito” 
explica, através de 
estudos realizados, os mecanismos neurológicos do 
loop do hábito. Ele afirma: “Tudo o que sabemos 
sobre os hábitos, através de neurologistas estudando 
pacientes de amnésia e experts organizacionais 
reestruturando empresas, é que qualquer um deles 
pode ser alterado, se entendermos como funcionam”. 
Alguns deles são angulares, ou seja, basta identificar 
as poucas prioridades centrais e transformá-las em 
poderosas alavancas. Os hábitos mais importantes 
são os que, quando começam a mudar, desalojam e 
reformulam outros padrões de comportamento. Como 
exemplo: muitas pessoas exercem um grande 
autocontrole de forma muito natural, parece que nem 
estão se esforçando. A força de vontade delas 
acontece sem que precisem pensar nisso, pois estão 
no modo automático. Desta mesma forma funcionam 
os hábitos. 

Por: Alexandra 
EXPEDIENTE 

Redação Geral: Tatiana, Márcia, Valdeni, Renata e 
Alexandra. 
Participações: Simone, Gyanderson, Mariane, 
Everton e Luciane. 
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 

 


