
 

Curitiba, 28 de março de 2013 

EDIÇÃO 63  
 

ATIVIDADE DA EDIÇÃO 

 
Nesta edição escolhemos a atividade de “Banho Sonoro” 
realizada na Musicoterapia coordenada pela 
musicoterapeuta Thereza Christina. 
Seus objetivos primários são: Relaxamento, Levar a 
introspecção (contato com seu mundo interior) e também 
desenvolver a percepção. 
A atividade é realizada em grupo, onde um dos 
participantes senta-se de olhos fechados no meio do 
grupo que deve estar em círculo. Cada participante do 
grupo utiliza um instrumento de percussão ou a voz para 
“derramar” uma sonoridade sobre aquele que está 
sentado no centro. Nesse momento o participante que 
está atuando tem a oportunidade de exercitar e 
experimentar sua criatividade, expressividade e 
capacidade de improvisar. Em contrapartida o 
participante que está recebendo o “Banho sonoro” 
experimenta muitas sensações, a mais trazida pelos 
pacientes é a de que é um momento relaxante e de 
aprofundamento em si mesmo. 
Esse exercício e experiência musical possibilitam aos 
pacientes a expressão e o fortalecimento também da sua 
identidade e o desenvolvimento da percepção auditiva 
em função da diversidade de sonoridades. 
Procura-se usar nesta atividade instrumentos cuja 
sonoridade seja suave. 
Esta consiste a atividade do Banho Sonoro. Vale muito à 
pena!! 

Por Thiago   
  

PÁSCOA 

 
Que data gostosa! 

Receber ovos de 

páscoa, caixas de 

bombom e muitos, 

muitos chocolates. Mas 

muitas vezes 

esquecemos porque 

essa data é celebrada. 

Há muito tempo atrás veio um jovem homem nos 

ensinar, a humildade, o perdão, a solidariedade, a 

caridade, o puro e incondicional Amor, seu nome Jesus 

Cristo. 

Ele sofreu e foi crucificado, morto e sepultado, mas no 

terceiro dia ele ressuscitou.  

Independente da religião também sofremos e somos 

crucificados em determinadas escolhas, e precisamos 

sepultar nossos erros, para podermos ressuscitar nossas 

Almas e enxergar um novo tempo. Tempo de alegrias, fé 

e esperança que nos tornará ainda mais fortes. 

Desejamos a todos uma FELIZ PÁSCOA!! 

Por Thiago  
 

 

MENSAGENS DE DESPEDIDA 
 

“Agradecimento especial aos profissionais da clínica 

porto seguro. Pude fazer muitas amizades com os 

pacientes. Sei que a porto seguro de forma geral 

contribuiu para minha melhora. Estou saindo hoje muito 

focado e mais preparado para a minha vida. Obrigado!  

Eloi 

 

“Não importa quantos tombos a vida te dá, levante a 

cabeça e siga em frente”. Aécio 

 

“Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si 

mesmo, confie em si mesmo. Que acredita sempre 

alcança! (Renato Russo)   Clodoaldo 

 

“Cuide bem do seu amor,seja quem for”. Andressa 

 

“Que este tempo que passamos juntos, tenham sido 

bons e agradáveis para todos”. Cristiane 

 

“Olá queridos amigos da Porto Seguro, só tenho a 

agradecer a toda equipe pela atenção, dedicação, apoio 

e carinho inclusive as amizades que fiz aqui. Desejo a 

todos que as bênçãos de Deus caiam sobre vocês, que 

ilumine seus caminhos até onde houver sombra.Toda 

felicidade do mundo. Feliz Páscoa a todos!! Thiago 

 

“Não importa onde você esteja, não importa para onde 

você vá. Nunca se esqueça, o fascinante e a razão da 

vida transborda ao nosso redor. A nossa alma luta e 

insiste para procurar seu equilíbrio e por vezes estes 

estão nos lugares mais simplórios que relutamos, 

míopes em enxergar. Desejo que todos possam se 

encontrar, e tenham convicção que somos muito mais 

fortes que um dia possamos imaginar. Mas será 

impossível tocar o fascinante, olhar o horizonte, se 

estivermos presos ao passado... Forte abraço a todos!! 

 Elizeu 

 

“Foi muito bom estar aqui. Melhor ainda ter saído de alta 

médica. Agradeço a todos os meus colegas e 

profissionais. Só por hoje!!” Joice 

 

“Meu tratamento foi muito bom, agradeço meus colegas 

e os profissionais, pela equipe Boa Sorte a todos.”  

 Luciane P. 
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“Só tenho a agradecer a clínica “Porto Seguro” e a toda 

equipe que me ajudaram a ver a realidade, e de que um 

dia de cada vez eu conseguirei vencer a minha 

dependência”. Thais 

Queremos agradecer a musicoterapeuta Thereza 
Cristina que passou alguns meses fazendo cobertura 
de horários para Cintia. Parabéns Thereza pelo seu 
brilhantismo e competência em tudo que faz. 
Admiramos sua voz e o cuidado e atenção para cada 
um de nós pacientes. Boa sorte em sua nova 
caminhada!!! Abraços de todos!!! 

Por Thiago 

ANIVERSARIANTES 
08/03 – Prof. Marcelo (educação física) 

11/03 - Thereza Cristina (musicoterapeuta) 

13/03 – Monica 

16/03 – Everton 

20/03 – Fabrício  

27/03 – Anselmo (estagiário) 

31/03 – Clesilmara 

Por Elma e Thiago 

CULINÁRIA 

Salada de frutas gostosa, 
pacientes  clínica integral 

 

 

2 mamões papaia pequenos 
2 laranja média 
5 bananas 
2 maçãs 
5 morangos maduros 
1  melão 
10 grãos de uva (qualquer variedade) 

 Sirva com creme de leite e leite condensado 

 

Comentários dos pacientes 

Além da receita ser  saudável e muito saborosa; o 

grupo mostrou que sabe trabalhar em equipe e ter 

responsabilidades. Estão de Parabéns!! 

 

 
Nega Maluca, 

pacientes  clínica dia 

 
3 ovos 
1 xícara e meia de chá de açúcar 
2 xícaras de chá de farinha de trigo 
1 xícara de chá de chocolate em pó 
1/2 xícara de chá de óleo 
1 colher de sopa de fermento em pó 
1 pitada de sal 
1 xícara de chá de água quente 
 
Para a cobertura: 
4 colheres de sopa de leite 
1/2 xícara de chá de chocolate em pó 
1 colher de sopa de manteiga 
1 xícara de chá de açúcar 

 

Comentários dos pacientes: 

Superinteressante, pois cada integrante da equipe 

contribuiu com dicas para que o bolo ficasse delicioso. 

O toque principal foi o “AMOR”. Parabéns a todas da 

equipe 
                                      Por  Elma  
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REFLEXÃO 

O piloto Antoine Saint-Exupery (1900-1944), um dos 
maiores escritores franceses deste século, tornou-se 
mundialmente conhecido com seu “O pequeno 
príncipe”. 
Aqui, um trecho  de “Vento, areia, estrelas” para sua reflexão: 

 
“É difícil descrever o que se passa em minha alma. Olho 
para o céu vejo milhares de estrelas soltas pelo universo, 
enquanto eu permaneço preso a estas areias”. 
“Mas, embora meu corpo esteja aqui, um pouco de mim 
é capaz de viajar por este céu, e levar-me a mundos 
desconhecidos. Então, vejo que meus sonhos são tão 
reais e concretos como estas dunas, esta lua, estas 
coisas que me cercam”. 
“Meus sonhos permitem que eu crie e habite num reino 
mais poderoso que este império francês. Eles vão me 
ajudar a construir o futuro, uma casa – porque a beleza 
das casas não reside no fato de que são feitas para 
abrigarem homens, mas na maneira em que são 
concebidas”. 
“No dia em que eu construir minha casa, quero que ela 
consiga dizer algo. Que ela seja um sinal, um símbolo. 
Deixarei que a casa de meus sonhos surja do meu 
interior, como a água surge da fonte, ou a lua do 
horizonte”. 
Sant-Éxupery jamais realizou este sonho; o avião que 
pilotava desapareceu, cruzando o Mediterrâneo, 
durante a II Guerra Mundial.  

                                      Por  Rosicléia  

 
 

BEM ESTAR I 
Você sabia que frango com salada não é sempre a 
opção mais saudável do cardápio? 

Não existe um alimento que seja mais saudável que o 

outro, é tudo uma questão de equilíbrio. 

 

 
 

Apresentaremos cinco refeições bem nutritivas, que 
englobam os principais grupos de alimentos: frango com 
polenta, macarrão à bolonhesa, arroz com peixe, 
sanduíche de ovo e milho com lentilha. Um levantamento 
do Ministério da Saúde mostra que a participação 
relativa ao grupo das carnes na alimentação dos 
brasileiros cresceu em 50%. Somente entre os 
embutidos, como o salsichão, por exemplo, tiveram 
aumento de 300% no consumo. O ideal é limpar bem as 
carnes antes do preparo e optar pelas menos 
gordurosas. É na gordura que mora o grande perigo das 
carnes, pois ela leva ao risco cardíaco e à obesidade.  
Para um bife bovino grelhado, o peso sugerido é 64 
gramas. 
O nutrólogo Eric Slywitch ressalta que é um engano 
pensar que carne não engorda porque é proteína. A 
pessoa pode ganhar peso, sim, e desenvolver problemas 
graves de saúde se abusar do consumo. Aumentam os 
riscos de doenças no fígado, por causa do acúmulo de 
gordura, e também de câncer de cólon e de reto. 
Se consumo for realmente exagerado. Na medida certa, 
a carne é boa fonte de nutrientes. Além de ser rica em 
ferro, ela é a única fonte de vitamina B12. Ambos são 
importantes na produção das hemácias, células que 
transportam oxigênio e nutrientes no sangue. Sua 
deficiência, portanto, pode levar à anemia. 
No caso dos vegetarianos, é importante consultar um 
médico ou um nutricionista para garantir a substituição 
adequada dos alimentos e não trazer riscos à saúde.  
 
Escolhemos uma fruta para falar de seus benefícios: 
 
Banana: A fruta é rica em energia e auxilia no controle 
de funções importantes do corpo, como a pressão 
arterial e a regulagem do intestino. Além disso, é rica em 
potássio, que é importante para os músculos e normaliza 
o batimento cardíaco. Outra vantagem é a presença da 
vitamina B6, essencial na produção de serotonina, uma 
substância que ajuda o cérebro a relaxar. 

Fonte: site G1, em São Paulo 

Por Rosicléia 

BEM ESTAR II 
Amante de rústicas, ex-operário da construção civil se 
tornou atleta profissional depois de ficar paraplégico 
por conta de um acidente de trabalho. 

Na juventude, mudou para Porto Alegre para trabalhar na 
construção civil, mas nunca deixava de correr no parque ao 
fim da tarde. Até o dia em que caiu do quarto andar de um 
prédio em obras. Na época com 19 anos, João ficou 
desacordado por três dias após a queda. Meses depois, 
ainda hospitalizado devido ao risco de complicações, o 
médico lhe disse que ele tinha duas fraturas graves na 
coluna e não voltaria mais a caminhar. 
— Eu era um atleta, achei que minha vida tinha acabado 
naquele dia — relata. 
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João ficou mais de um ano em uma cama de hospital. 
Encomendou alguns livros de associações internacionais 
para saber como é viver em uma cadeira de rodas até 
encontrar um centro de reabilitação profissional, três anos 
depois do acidente. Teve que jogar basquete primeiro, para 
aprender a dominar a cadeira de rodas esportiva — muito 
mais rápida do que a convencional. Seis meses depois, 
correu a primeira maratona adaptada, em Santa Catarina. 
Vieram outras 80 maratonas e mais de 200 meia-
maratonas em várias partes do mundo, inclusive vestindo a 
camisa da Seleção Brasileira. 
O esporte tornou todo o resto mais fácil, devido ao 
condicionamento físico e à agilidade que adquiriu. 
João decidiu encarar mais um desafio: percorrer uma 
ultramaratona de 200 quilômetros em uma nova 
modalidade: handbike. 
— O desafio é o que me move. É muito difícil para o atleta 
parar e essa nova modalidade me estimula a voltar a ser 
um atleta de ponta — diz João, que não vai ficar só nos 200 
quilômetros. Depois da ultramaratona, ele promete seguir 
treinando para disputar a Paralimpíada do Rio em 2016 na 
modalidade de triatlo, o que exigirá ainda que ele treine 
natação.  
Precisamos nos espelhar em exemplos como esse para 
continuarmos a tocar a vida com garra e determinação!!! 
Fonte: Jornal Zero Hora 01/12/2012 

 

BRIGADA DE INCÊNDIO 

Nesta semana a Porto Seguro Clínica iniciou o 
treinamento contra incêndio; com os pacientes da 
clínica dia, clínica integral e toda a 
equipe. Foi interessante perceber a 
colaboração, seriedade e a 
conscientização de todos os 
participantes na prevenção de 
incêndio. Este treinamento faz parte 
da programação semanal da clínica.  

 

CURIOSIDADES 

No dia 08 de março de 1857, aproximadamente 130 
operárias de uma fábrica de tecidos, na cidade de 
Nova Iorque, cruzaram os braços em forma de 
protesto. Elas reivindicaram melhores salários e 
redução da carga horária que chagava a ser 3x maior 
que a dos homens, ou seja, elas trabalhavam 16 horas 
por dia e recebiam 3x menos. Essa greve gerou uma 
repressão por parte da polícia e dos patrões que a 
trancavam dentro da fábrica e deram início a um 
incêndio. Onde essas tecelãs morreram carbonizadas. 
Mais tarde no anos de 1910 no Canadá, durante uma 
conferência foi oficializada a data de 08 de março como 
Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas a 
mulheres guerreiras!!! 

 

Por Catia    

ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO  

No último dia 26, tivemos nossa festa de Páscoa com as 

famílias. Foi um momento muito especial, pudemos 

contar com a presença do Guto da Terapia do Riso; 

trazendo um pouco de alegria e descontração neste 

momento tão difícil de sofrimento e dor. Em média 130 

pessoas participaram entre pacientes e familiares. 

 

EXPEDIENTE 
 

Redação Geral: Cátia, Elma, Rosicléia e Thiago 

Participações: Thereza musicoterapeuta 

Equipe Responsável: Leila Terapeuta Ocupacional 
 

   Para Sugestões: gazeta@clinicaportoseguro.com.br 

 


