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DESPEDIDA: CURSO PRÁTICO 

DE PSICOLOGIA CLÍNICA 

ALESSANDRA 

 

Foram 03 anos (02 anos de estágio e 01 ano de 

curso) transformando e transformando-se.  

A Porto Seguro contou com o seu competente 

apoio em inúmero momentos, inclusive em 

alguns que você de pequena tornou-se gigante 

por amor ao próximo.  

Aqui você construiu uma estrada de 

aprendizado e experiência, utilizando-se de 

ferramentas como a paciência, a segurança 

intelectual, a delicadeza, o sorriso. 

Você é insubstituível e nunca será esquecida 

porque é amorosa, meiga e delicada. Então a 

pessoa que entrar em seu lugar vai trilhar a 

própria história sem pagar a sua. 

Teu brilho há de continuar iluminando essa 

clínica. Que seus sonhos seja todos 

realizados. Que você obtenha muito sucesso 

profissional e pessoal. 

1000 beijos de toda equipe e de todos os 

pacientes! 

 

PEDRO 

 

Durante um no proporcionou a todos o teu 

sorriso incomparável. 

Inspirou confiança nos seus colegas e nos 

pacientes. Por se importar demais aliviou a dor 

de inúmeras pessoas. 

Com a sua natural suavidade no andar e no 

falar; acalmou e abrandou a dor de tantos que 

tiveram o prazer de cruzar o teu caminho aqui 

na Porto Seguro. 

Obrigada pela sua paciência com as nossas 

incoerências. 

A vida tem muito valor e siga tranquilo pela sua, 

sabendo que você devolveu a muitos a 

vontade de viver.  

Que seus sonhos sejam todos realizados e 

que você obtenha muito sucesso 

profissional e pessoal. 

1000 beijos de toda equipe e de todos os 

pacientes!! 

 

 

Nossa talentosa escritora Íria elaborou esses dois 

textos acima em homenagem aos psicólogos 

Alessandra e Pedro. 

 

Mas não para por aí: Eles também nos deixaram 

mensagens: 

 

À todos, equipe e pacientes, 
 
Venho me despedir de um ciclo, um ciclo no qual 
saio transformada. Neste período aprendi muito 
e me desenvolvi não só como profissional, mas 
também como pessoa. Cada seminário, grupo 
de estudos, reuniões clínicas e supervisões 
foram essenciais para meu aprendizado teórico. 
Mas foi no dia-a-dia e na experiência com cada 
paciente que eu cresci como pessoa e ser 
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humano. Estar junto em um grupo terapêutico, 
numa atividade de culinária, transformar 
sentimentos em pintura-livre e argila, ter um 
espaço de bate-papo e poder ouvir um 
pouquinho da história de cada um é algo que 
com certeza levarei para toda vida. Enfim, deixo 
à todos meus sinceros sentimentos de gratidão! 
Obrigada!  
 

Alessandra Nascimento 
 

 

Uma das dificuldades em se despedir consiste 

em você escolher palavras. Muitas vezes, as 

palavras acabam sendo insuficientes para 

expressar os sentimentos, alguns sortudos 

possuem essa habilidade, e estes são os 

poetas. Como não tenho esse dom, e de poeta 

não tenho nada, tentarei expor da melhor forma 

possível. Foram vários sentimentos vivenciados 

durante esse breve tempo de um ano. Alegria, 

tristeza, angustia, medo e entre outros, fica até 

difícil listá-los. Mas o mais importante está que 

ao ajudar os pacientes, foi o de perceber até que 

ponto pode ir o sofrimento humano, e por mais 

simples que seja, apenas algumas palavras, ou 

mesmo apenas a minha presença junto deles, já 

poderiam aliviar a dor e o sofrimento, as vezes 

tão intenso. Essa vivência não encontrarei em 

nenhum outro lugar, pois está além dos livros e 

palavras. Agradeço a todo o corpo técnico da 

Porto Seguro, pois aprendi muito com todos 

eles. Muito Obrigado por essa oportunidade! 

 

Pedro Constant 

 

FOI UM TEMPO DE GRANDE APRENDIZADO 
DE TODAS AS PARTES.                           

SENTIREMOS FALTA. BOA SORTE NA NOVA 
ETAPA DE SUAS VIDAS!! 

 

 

 

ATIVIDADE DE CULINÁRIA 

BOLO DE CENOURA 

01 COPO DE AÇUCAR 

02 COPOS DE FARINHA DE TRIGO 

01 COPO DE OLEO 

04 OVOS 

02 CENOURAS GRANDES 

01 COLHER DE FERMENTO EM PÓ ROYAL 

MODO DE FAZER 

Bater as gemas, cenoura e o óleo e misturar cm a 
farinha e o açúcar e por último colocar o pó royal, 
aquecer o forno com a temperatura a 180°. 

COBERTURA 

01 litro de leite 

01 caixa de leite 
condensado 

05 colheres de 
nescau 

05 colheres de margarina 

Dica: ponto de brigadeiro até parecer o fundo da 
panela. 

 

INTERAÇÃO DO GRUPO DE CULINÁRIA 

A interação foi maravilhosa, pois interagimos muito 
uns com os outros, Alessandra, Lucinéria e Rafael. 
Ficamos o temo todo unidos. As atividades foram 
divididas e um ajudou o outro principalmente na hora 
da cobertura, com isso dividimos conhecimentos e 
experiências e pudemos partilhar um pouco da vida 
pessoal de cada um. 

Por Silvia   
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ESPAÇO CULTURAL 

LIVRO: “Eu Professora e Burnout” Ed Juruá – 
Benedetti e de marco 2016 

Burnout é um termo inglês que significa “queima 
total’. É utilizado desde a década de 1960 para 
designar um conjunto de sintomas emocionais, 
mentais, psicológicos e físicos que acomete aos 
trabalhadores. É o estágio máximo da estafa, do 
esgotamento. 

O livro foi idealizado e escrito por uma das 
pacientes atuais da Porto Seguro, onda ela narra 
toda a saga de uma professora brasileira ao 
deparar-se com uma realidade devastadora. 

A síndrome de burnout pode evoluir para 
depressão, ansiedade e pânico. Se o acometido 
não recebeu rápido e eficaz tratamento psiquiátrico 
e psicológico pode chegar ao suicídio. 

O livro demonstra como o sistema educacional 
brasileiro adoece os professores dedicados e 
prejudica os alunos interessados. O livro está a 
venda nas Livrarias Curitiba e em vários sites de 
vendas. Na compra do livro impresso o cliente 
ganha a versão digital (EBOOK).  

A paciente também é administradora da fanpage 
síndrome de burnout um professor que conta 
atualmente com 10.500 curtidas. É um grupo de 
apoio online para acometidos. Íria agora conclui o 
tratamento em clínica dia. Realizando várias 
atividades, assumindo responsabilidades de 
tarefas de comissões. 

 

MARCHINHA DE CARNAVAL 

No dia 21 de fevereiro faremos as máscaras de 
carnaval na atividade de integração. Entrando no 
clima carnavalesco. Na próxima segunda feira 
faremos um bloco da Porto Seguro com o professor 
de música Cristiano e a Cintia musicoterapeuta 
com as marchinhas de carnaval. 

 

 

MENSAGENS DE DESPEDIDAS 

“Estou feliz porque vou sair de alta, aprendi 
muito aqui na clínica com toos, toda equipe, 
agradeço a cada um por tudo que aprendi. 
Saio daqui com a consciência de que preciso 
tomar o remédio para ficar melhor, meu bem 
estar. Obrigada de coração a toda Equipe.” 

Lucinéria 

“Estou muito, mas muito feliz, por receber alta. 
Vou retornar a minha vida diária, cuidar da 
minha mãe e er uma aposentada realizada” 

Jociara 

“Queridos amigos da clínica dia e integral. Só 
tenho a agradecer a vocês e a equipe da Porto 
Seguro, por me ajudar a orientar, confortar e 
esclarecer minhas dúvidas sobre os meus 
problemas e situações do dia a dia. Agradeço 
a todos pela compreensão. Só por hoje. 
Fiquem com DEUS.  

Clodoaldo 
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BEM ESTAR 

DIABETES 

O Diabetes acomete grande parte da população e 

acontece porque o pâncreas não é capaz de produzir 

o hormônio insulina em quantidade suficiente para 

suprir as necessidades do organismo, ou porque 

este hormônio não é capaz de agir de maneira 

adequada (resistência à insulina). A insulina 

promove a redução da glicemia ao permitir que o 

açúcar que está presente no sangue possa penetrar 

dentro das células, para ser utilizado como fonte de 

energia. Portanto, se houver falta desse hormônio, 

ou mesmo se ele não agir corretamente, haverá 

aumento de glicose no sangue e, 

consequentemente, o diabetes. 

Tratamento: Tanto na diabetes tipo 1, quanto na 

diabetes tipo 2 é recomendado seguir uma dieta 

especial e fazer exercícios porque eles melhoram a 

captação do açúcar do sangue. 

Fonte: 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/diabetes 

Por Rafael  

  

ANIVERSARIANTES FEVEREIRO 

 
01/02 – Vilma P. dos Santos – (zeladora) 
09/02 – Andreia R. da Rocha – (enfermeira) 
10/02 – Cezar R. Morris – (médico) 
12/02 – Wagner C. Moreira (recepcionista) 
14/02 – Luciana C. Samila de Mei (farmacêutica) 
22/02 – Ana Carolina Guedes (médica) 
22/02 – Raisa Souza (médica) 
26/02 – Denise G Beraldo (medica) 
 
 

 
 

 

BAZAR DE PÁSCOA 

 

Estamos preparando um Bazar de Páscoa especial 
com muitas novidades. Se prepare e Aguarde!! 

 

BOAS VINDAS: CURSO PRÁTICO 

DE PSICOLOGIA CLÍNICA 

No início de fevereiro a Porto Seguro Clínica 
recebeu mais uma turma de 06 psicólogos 
para o Curso prático de psicologia clínica. Um 
grupo que vem somar forças no aprendizado 
diário com a Saúde Mental. Sejam bem vindos!   

 

EXPEDIENTE 

  Redação Geral:  Iria, Rafael e Silvia  

Participações:   Lucinéria 

Equipe Responsável: Leila Garcia Dick  

                                     Terapeuta Ocupacional 
       

   Para Sugestões:  

   Visite nosso site: www.clinicaportoseguro.com.br 

   Facebook: www.facebook.com/portoseguroclinica 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/resistencia-a-insulina
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/diabetes
http://www.clinicaportoseguro.com.br/
http://www.facebook.com/portoseguroclinica

