
 

Curitiba, 10 de janeiro de  2017 

 Edição 90  

ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO 

Na terça-feira dia 13/12/2016 tivemos uma palestra 
com a Artista Plástica Wania Domiciano. Essa atividade 
ocorreu para Clínica Dia e Clínica Integral na Atividade 
de Integração. 

Depoimento de sua vida pessoal:                                  
“Eu me senti uma sobrevivente como vocês agora”. 

 

Wania conta a trajetória de sua história, com seus 
históricos de internações, com o intuito de motivar os 
pacientes. 

Ela inicia a palestra relatando que suas dores 
começaram quando ainda criança. Com 4 anos de 
idade teve as pernas queimadas. Ainda adolescente 
perdeu o namorado em um acidente. Hoje é casada e 
tem um filho de 16 anos. 

Tudo começou com palpitação cardíaca, os médicos 
não identificavam o que era, até um deles dizer que 
era necessário um psiquiatra, mas havia muito 
preconceito naquela época em se tratar com este tipo 
de profissional. Desenvolveu obesidade mórbida, fez 
cirurgia bariátrica e após um ano estava com bulimia e 
depressão. 

Ela mesma relata: “Eu queria acabar com a dor 
emocional que sentia, acendia fósforo e apagava no 
braço e fazia pequenos cortes”. Foi então internada 
num Hospital Psiquiátrico e se restabeleceu. 

Depois disso desenvolveu anorexia (chegou a pesar 46 
kg). Foi a sua médica ginecologista que descobriu o 
problema e a encaminhou para tratamento na Clínica 
Porto Seguro, desde então foi se restabelecendo. 

Wania conta que voltou a ficar mal e passou a 
trabalhar 12 horas por dia para esquecer os 
problemas. Em uma conversa com o namorado contou 
que a dor emocional voltou muito forte, então abriu 
um vidro de Rivotril e tomou vários comprimidos, 
então voltou a ser internada. 

Todos os dias quando acordava ela diz que parecia que 
a cama falava “Fique” e o segredo dela é não parar 
para pensar e; levantar. Ela diz que um dia desses atrás 
ficou na cama e teve ideias suicidas, então se abriu 
para o filho, trocou um quadro de parede e pintou 
vários quadros no dia seguinte. Ela contou que a ideia 
de suicídio aparece pequenina e então começa a 
aparecer formas e estratégicas de execução. É quando 
a ideia ainda está pequena que já se deve fugir dela, 
que deve abrir-se com alguém. 

Wania mostrou um quadro cuja coleção é o tema 
liberdade, quando está pintando este tipo de quadro 
ela se sente livre, por isso gosta de pintar abstrato. 
Após a atividade, a palestrante doou o quadro para a 
clínica. 

A sua última internação na Clínica Porto Seguro foi há 
6 meses e continua o tratamento até hoje. Como ela se 
internou no inverno, ela diz que no início da internação 
ela se sentia como flocos de neve, mas com o passar 
do tratamento ela foi derretendo e virou mar. 

Com esse depoimento percebemos que “Viver vale a 
pena”. E que o primordial é realizar o tratamento 
corretamente, seguindo as orientações dos 
profissionais que estão acompanhando todo o 
processo. A pintura faz com que Wania expresse seus 
sentimentos e sinta-se livre. 
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Quadro doado por Wania. 

Agradecemos Wania pela disponibilidade e gentileza 
na doação de sua linda obra!! 

Por Gislaine  

 

SEMINÁRIO DE PACIENTE 

PARA PACIENTE   I 

Toda semana a Clínica Dia tem um espaço para os 
pacientes compartilharem um livro que leu, um filme 
que assistiu, curso que fez, enfim algo que possam  
acrescentar ao grupo em forma de Seminário. 

No dia 07/12/2016 Emanuele trouxe o Tema: 
Fibromialgia 

O que é Fibromialgia? 

A Fibromialgia é uma das doenças reumatológicas mais 
frequentes. É caracterizada por dor muscular 
generalizada no corpo acompanhada de sintomas de 
fadiga e alterações de sono, memória e humor. 

Os sintomas podem começar após um trauma físico, 
uma cirurgia, uma infecção ou uma tensão psicológica 
significativa. Em outros casos, os sintomas se 
acumulam gradualmente ao longo do tempo sem que 
se consiga determinar os fatos geradores. As mulheres 

são cerca de 10 vezes mais propensas a desenvolver a 
fibromialgia do que os homens. 

Muitas pessoas que tem fibromialgia também podem 
apresentar dores de cabeça tensionais, disfunção da 
articulação temporo-mandibular, síndrome do 
intestino irritável, ansiedade e depressão. 

Embora não haja cura para a fibromialgia, uma 
variedade de medicamentos e outros tipos de 
tratamentos podem ajudar a controlar os sintomas. 

Causas: Até agora as pesquisas não conseguiram 
determinar a causa da fibromialgia, mas 
provavelmente envolve uma variedade de fatores 
trabalhando juntos. 

Por que dói? 

Os investigadores acreditam que a estimulação 
repetida do nervo faz com que o cérebro de pessoas 
com fibromialgia se modifique. 

Tratamento da Fibromialgia 

Uma vez que não existe um tratamento específico para 
a fibromialgia, a ênfase está em minimizar os sintomas 
e melhorar a saúde geral. 

O tratamento tem como objetivo o alívio da dor, a 
melhora da qualidade do sono, a manutenção ou 
restabelecimento do equilíbrio emocional, a melhora 
do condicionamento físico e da fadiga e o tratamento 
específico de desordens associadas. 

A atitude do paciente é um fator determinante na 
evolução da doença. Para tanto é muito importante 
entender e lidar com os sintomas diversos de sua 
doença. O primeiro passo é tirar todas as suas dúvidas 
com o seu médico ou com grupos de apoio a pacientes 
com fibromialgia. 

Por Gislaine  
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SEMINÁRIO DE PACIENTE 

PARA PACIENTE   II 

Dando continuidade em nosso ciclo de seminários 
na semana seguinte tivemos o seminário a seguir: 

No dia 14/12/2016 Mariangela trouxe o Tema:  
Feminismo: o empoderamento da mulher 

Os direitos entre mulheres e homens não devem 
ser iguais, deve haver equidade. Há distinção 
entre ambos os sexos, portanto devem ser 
tratados diferentes. 

A luta da mulher ainda é constante, durante o 
Brasil Colônia, as mulheres eram vistas como 
propriedades. Durante o Império de 1822 a 1889 
começou a inserção das mulheres na educação. 

Entre 1970 e 1980 o movimento feminista perdeu 
força com a ditadura militar, ocorreu também a 
Fundação das Mulheres do Brasil e a aprovação do 
divórcio. 

Em 1975 é o ano da Revolução – marco do 
Movimento Feminista, inicia o Ano Internacional 
da Mulher. 

A proteção da mulher contra a violência 
doméstica veio com a aprovação da Lei Maria da 
Penha há 10 anos atrás. 

Infelizmente todos os partidos tem cotas 
partidárias, que tem marcado a desigualdade da 
participação da mulher na política, pois favorece a 
maioria masculina. 

Outra triste realidade é que quando se trata de 
estupro, a vítima é sempre inocente, mas passa 
por culpada. 

Uma frase marcante de Mariângela no seminário 
foi a seguinte: 

“É preciso a valorização da mulher, a inserção 
feminina na política e políticas destinadas a 
mulher, portanto é necessário quebrar os tabus e 

os preconceitos individuais para mudar essa 
realidade. Analise o tamanho do seu “machismo” 
e comece mudando por você”. 

 

Por Gislaine  

BEM ESTAR I 

VOCÊ SABIA QUE: 
 
A Depressão se caracteriza por melancolia, tristeza com 
frequência, baixa autoestima, falta de cuidados com a 
higiene e alimentação crise de choro e surtos. 
 
O Transtorno Bipolar é um problema em que as pessoas 
alternam entre períodos de muito bom humor e 
períodos de irritação ou depressão. As chamadas 
“oscilações de humor” entre a mania e a depressão, 
podem ser muito rápidas e ocorrem com muita ou 
pouca frequência. 

 
Fonte: Dr. Pércio Gomes de Deus. CRM 31656/SP 
www.minhavida.com.br 

 
ATENÇÃO: SEMPRE É HORA DE BUSCAR AJUDA!! 
 

 

Por Lucinéria  
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BEM ESTAR II 

Você conhece os benefícios da Maçã? Depois de 
hoje, ela não poderá faltar no seu café da manhã!! 
 
Alimentação saudável: Os benefícios da maçã 
 
A maçã é uma fruta que, além de muito saborosa, 
traz muitos benefícios para nossa saúde. As maças 
são muito nutritivas, excelente fonte de vitaminas e 
minerais: contêm vitaminas A, B1, B2, niacina, 
vitaminas C e E, pectina e sais minerais como 
fósforo, magnésio, potássio e ferro. 
 
Auxilia também da inibição do apetite, ou seja, 
controla a ansiedade e a vontade de comer toda 
hora, além de limpar as cordas vocais. A maçã é 
uma fruta indicada para pessoas que sofrem de 
depressão. Pois suas vitaminas liberam hormônios 
como a serotonina que fazem com que a pessoa 
depressiva se sinta melhor, e mais calma. Também 
é uma grande aliada na redução do peso. 
 
Fonte: www.belezaesaude.com 
 

  

Por Emanuelle  

 

    

 

 

 

 

MENSAGEM DE DESPEDIDA 

Quando cheguei na Clínica Porto Seguro, fui muito 
bem recebido. Vi várias pessoas com problemas 
parecidos com os meus, o importante é que todos 
queiram atingir seus objetivos e levar o tratamento 
como sua ideologia de saúde permanente.  

Agradeço à equipe de profissionais que me instruíram 
e me acompanharam em meu processo de 
recuperação. Agradeço ao consultor Haroldo, Dra. 
Marilane, Psicólogo Pedro, Terapeuta Ocupacional 
Leila e a toda a equipe. Saio Daqui Renovado. Muito 
Obrigado! Fiquem com Deus!                               

   Marcos  

Alta - Chegou o grande dia. Confesso que é uma série 
de sentimentos. Você já se perguntou o que precisa na 
vida? A casa é o ‘ninho’ lugar de reconstruir as forças, 
se reequilibrar das idas e vindas do mundo ou do dia. 
Lugar de aconchego e paz. 

A casa é o lugar de comemorar momentos simples e de 
alegria da vida cotidiana. A casa, o lar ou uma clínica, 
não se constroem apenas com objetos, mas com 
pessoas e vida!  

No momento, a casa é a clínica Porto Seguro, onde 
tem a personalidade de quem mora aqui. Respeitando 
as crenças e diferenças de cada um pode ser chamada 
de sua casa. Saio recheada de lembranças de vida, seja 
por objetos, tecidos, cores, materiais ou uma 
atmosfera que lembre momentos, lugares sensações, 
repleta de amigos, sonhos ainda por realizar e VIDA! Só 
sei que gostei muito de ficar nessa casa, pois pude 
dançar, cantar, rir e chorar.  

Só tenho a agradecer aos médicos, psicólogos, equipe 
de enfermagem, nutrição, professores de educação 
física, musico terapeutas, funcionárias da manutenção 
e limpeza e para o pessoal da recepção. Muito 
Obrigada de todo o coração!! 

Chéllegan 
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 CURIOSIDADES 

Gatos: Nossos irmãos domésticos 

O gato possui na ponta do nariz uma impressão 
digital semelhante a dos humanos nos dedos. Esta 
impressão digital é única em cada gato. Além 
disso, os gatos transpiram pelas almofadinhas da 
sola das patas. 

 

   Por Marcos  

REFLEXÃO 

Amizade 

Basta vir de dentro 

Basta acalmar o coração 

Tem horas que faz refletir 

Ter um amigo é uma benção 

Ter vários é ter sorte, mas 

Ser amigo é essencial, 

É doar o seu melhor, 

Gratidão é palavra que 

Define a benção de ter  

Um montão de amigos  

 

Por Vanessa 

FESTA DE NATAL EM FAMÍLIA 

Na quarta feira dia 21 de dezembro tivemos nossa linda 

festa de Natal com os pacientes, familiares, voluntários e 

equipe. Estava muito linda e animada, estávamos em 

média com 145 pessoas!! Pudemos contar com a 

presença muito especial do nosso querido GUTO 

ZAFALON  trazendo a TERAPIA DO RISO. Um lindo Bazar 

de Natal, e claro nosso ESPECIAL CORAL DOS PACIENTES 

que emocionou e encantou a todos!! 

 

 
Foto: Prof André, Regina (enfermagem) e Guto Zafalon) 
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ANIVERSARIANTES JANEIRO 

02/01 – Améria de Vi las Boas (estagiár ia)  
04/01 – Michele Twardowski  (es tagiár ia)  
09/01 – Ivone Ferre ira ( te lefonista)  
10/01 – Mirca M. Longoni  (ps icóloga)  
10/01 – Sandra F. da Si lva (serviços gerais)  
11/01 – Bárbara 
17/01 -   Leovani l  Stange F i lho (médico)  
18/01 – Leonardo 
21/01 – Fernanda M. S.  Bueno (medica)  
21/01 – Si lvana A.  C. W alter (serviços gerais)  
25/01 – Rosec ler  Al ice da Si lva (médica)  
31/01 – Haroldo Machado ( reab.  Dep Quimica)  
 

 
 
 
 
JANEIRO BRANCO 

 

O projeto janeiro branco faz do mês de janeiro um 
marco temporal estratégico para que todas as pessoas 
reflitam, debatam e planejem ações em prol da saúde 
mental e da felicidade em suas vidas. Participe e ajude 
a divulgar essa ideia! 

Em uma sociedade marcada pelo crescimento das taxas 
de depressão, ansiedade, comportamentos obsessivos e 

compulsivos, além da ampliação das taxas de suicídios, 
achamos que uma campanha como a Campanha Janeiro 
Branco é muito importante. 

Ela tem o poder de provocar reflexões e discussões em 
meio às pessoas, colocando todos para pensar em “qual 
é o sentido da vida?”, “o que podemos fazer com o 
tempo que temos em mãos?” e, melhor ainda, “o que 
podemos fazer para garantir que as pessoas sejam, 
verdadeiramente, felizes?”. 

O Janeiro Branco pode ser o momento simbólico em 
que as pessoas param para pensar sobre si mesmas, as 
condições nas quais vivem e o que querem para suas 
vidas. O momento em que a sensação que todos têm é a 
de que o tempo está a seu favor, uma vez que o ano está 
apenas começando. 

Fonte: http://janeirobranco.com.br/felicidade-e-poder-
comecar-de-novo/ 

 

MOMENTO COM OS 

VOLUNTÁRIOS 

No próximo dia 21, sábado, teremos um café com os 
voluntários e em seguida um momento para 
planejamento e organização das atividades que eles 
estarão envolvidos para o primeiro semestre. E assim 
finalizaremos com um delicioso almoço. 

 

EXPEDIENTE 

  Redação Geral:  Gislaine, Emanuelle e Lucinéria 

Participações:  Chéllegan, Mariangela, Marcos e 

Vanessa 

Equipe Responsável: Leila Garcia Dick  

                                    Terapeuta Ocupacional 

                                  Pedro Constant 

    Psicólogo  

  

 

   Para Sugestões:  

   Visite nosso site: www.clinicaportoseguro.com.br 

   Facebook: www.facebook.com/portoseguroclinica 


