
 

Curitiba, 22 de agosto de 2017 

 Edição 92  

ATIVIDADE DA EDIÇÃO 

A Clínica oferece aos pacientes atividades fixas de 
música, artesanato, horta/jardim, jogos de raciocínio 
lógico/memória e muitas outras atividades. Mas além 
dessas gostaríamos de falar um pouco sobre a 
experiência com a atividade de Bate-papo com o 
psicólogo residente Adilson.  

Além de outras reuniões terapêuticas de AA e NA, essa 
atividade faz com que possamos sentir um pouco do 
“eu” para pensarmos no “nós” como sociedade, sobre 
como cada um pode fazer sua parte pela própria vida, a 
dos familiares e da sociedade, sem criar o pensamento 
de que o mundo esteja em dívida conosco apenas por 
estarmos fazendo nosso melhor. 

Foi a primeira vez que participei desse bate-papo e 
achei muito válido. Só tenho a agradecer.  

Por Anna Karina  

Combate aos princípios de 

Incêndio 

O fogo é algo primordial para a humanidade. Foi através 
dele que pudemos evoluir como sociedade. Ele aquece 
nas noites frias, prepara alimentos, ilumina a escuridão; 
mas também nos mostra a destruição que pode causar.  
Por isso devemos entendê-lo, para que possamos 
prevenir acidentes e combate-lo em sua forma 
destrutiva, que é o incêndio. 

O Fogo é uma reação química exotérmica que libera luz 
e energia, formado por três elementos representados 
por um triângulo. 

 

O Calor – podendo surgir de reações químicas ou físicas 
que liberam energia. Exemplo fósforos, fricção de 
pedras, etc 

 

O Comburente: mais conhecido como ar, que está 
presente em média a 20%  no ambiente a nível do mar, 
sendo utilizado pelo fogo em média a 9%. 

O Combustível – todo material que possa alimentar a 
chama, podendo ser em diversas formas como sólido, 
líquido e gasosos. Exemplos: madeira, papel, álcool e 
outros 

Além dos extintores existem outros métodos de 
combate a princípios de incêndio como:  

 Retirada do material combustível 

 Queima controlada 

 E o Abafamento (que é a retirada do 
comburente) 

A Porto Seguro Clínica possui uma Brigada de Incêndio 
vinculada a CIPA – Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho que realiza treinamentos 
regulares de combate a incêndios.  

                                                                                  Por  Hélio 

 

ANIVERSARIANTES AGOSTO 

02-  Leander  Santos (enfermeiro)  
10 – Patr íc ia Ussyk  (psicóloga res idente)  
21-   André Fel ipe da Maia (prof  educação f ís i ca)  
23 – Michel le  P.  Polzin  
26 – Samuel (segurança)  
30 – Mari lene do Roc io Lopes (administ ração)  
30 – Thiago Cabral Pereira  
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ESPAÇO CULTURAL 

Nessa edição indicamos a você leitor um belíssimo filme: 

FILME: “Nise – O Coração da Loucura” – 2016 

É um filme de Roberto Berliner 
que traz como protagonista 
Glória Pires no Papel da 
psiquiatra Nise da Silveira.  

Ambientado nos anos de 1950, 
Nise é uma psiquiatra contrária 
aos tratamentos convencionais 
para esquizofrenia da época, tais 

como lobotomia e eletroconvulsoterapia, e é isolada 
pelos outros médicos. Ela então assume o setor de 
Terapia Ocupacional, onde inicia uma nova forma de 
lidar com os pacientes, pelo amor e pela arte. 

Em uma época onde os Hospitais Psiquiátricos não eram 
mais do que “depósitos” de doentes mentais, Nise, com 
seu trabalho inovador, começa a instaurar o modelo de 
tratamento que hoje temos.  

A Porto Seguro clínica conta com uma equipe 
multidisciplinar que trata o paciente com 
humanização respeitando a individualidade de 
cada um. Temos uma programação de atividades 
diversificada permitindo ao paciente expressar seus 
sentimentos e emoções, valorizando suas 
habilidades e aptidões. 

Por Kassandra  

DESENHOS DA EDIÇÃO 

Queremos mostrar a expressão de nossos artistas com algumas obras:  

 

 

Sobre a obra acima: “Eu tenho um transtorno de 
personalidade chamado Borderline, isso faz de mim uma 
pessoa muito impulsiva e explosiva. Então no meio dos 
sintomas depressivos; também existe cor e existe luz. Foi 
isso que eu tentei representar. Que existe cor em minha 
vida mesmo nos momentos mais negros”.  BRUNA 

 

 

Por Aline 
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ENTREVISTA 

Feita com Marcelo dos Santos – Setor de Nutrição. 

O que você tem a dizer sobre a experiência de trabalhar 
aqui na Porto Seguro diariamente, em meio à equipe e 
a nós, pacientes? 

-“É uma experiência nova, a cada dia uma aventura 
diferente e um novo desafio.” 

Você gosta de estar aqui? Gostaria de deixar alguma 
mensagem? 

-“Gosto muito. Que todos tenham boa sorte e muita fé, 
pra que alcancem seus objetivos.” 

Por Anna Karina 

MENSAGENS DE DESPEDIDA 

“Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, atenção e 
dedicação dados a mim, desde a equipe de médicos, 
terapeuta ocupacional, psicólogos, equipe da cozinha e 
da limpeza, e não poderia deixar de dizer sobre os 
guerreiros da enfermagem. Meus colegas de profissão 
em todos os plantões foram maravilhosos, além dos 
pacientes internos, cada um com seu jeitinho, com seus 
problemas, puderam me ajudar a resolver alguns 
conflitos. Obrigada a todos. Esta foi uma lição de vida 
pra mim da qual eu nunca vou me envergonhar, e sim 
agradecer. Sempre estive em meio a pessoas doentes, 
mas não doentes de alma... Aprendi muito na Porto 
Seguro, a respeitar as diferenças e aprendi que até em 
meio às pedras nascem flores.”  Jucélia  

                                                                          Por Tatiane L. 

“Gostaria de agradecer à Clínica pelo acolhimento,  
carinho e dedicação de toda a equipe. Toda mesmo: 
Médicos, enfermeiros, funcionários da cozinha, da 
limpeza, estagiários, residentes, atendentes da recepção 
e todas as pessoas que me ajudaram, sempre com muita 
boa vontade e disposição. É muito bom pra mim ver a 
evolução dos pacientes (incluindo eu mesma), que muitas 
vezes entram parecendo não ter solução. Mas tem. E 
vocês não me deixam esquecer de quem eu sou, e o 
quanto devo a vocês. Toda a gratidão e amor do Mundo. 
Muito obrigada.  Anna Karina  

                                                                      Por Anna Karina 

REFORMAS 

Estamos passando por várias reformas. Entre elas nossa 
recepção da emergência que mudou para Brigadeiro 
Franco 3890. Venha nos fazer uma visita, teremos 
prazer em recebe-lo. Confira em nossas imagens: 

 

Acima nossas atendentes: Ivone, Margot e Hilda 

Há um pouco mais de 1 ano, inauguramos o novo ambulatório 
da clínica Porto Seguro; hoje contamos com 20 profissionais da 
área de psiquiatria em uma área ampla para atender com maior 
comodidade nossos clientes. Agende sua consulta pelo telefone: 
3019-1234. Rua Brigadeiro Franco nº 4115. 

Aguarde as próximas edições!                                                        
Teremos mais novidades e surpresas para você! 
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BAZAR DA PORTO 

Nosso bazar está com muitas novidades, venha conferir: 

 

 

 

 

 

 

         

 

                                                 
Esses são alguns de nossos 
produtos. Os pacientes 
realizam vários tipos de 
artesanato, valorizando 
suas habilidades e 
interesses!                                                                                         

O potinho acima foi uma homenagem aos Pais da clínica 
pelo Dia dos Pais!! 
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CULINÁRIA 

A atividade de culinária permite ao paciente realizar 
uma receita em grupo, respeitando as diferenças e as 
manias de cada um. Possibilitando também lidar com 
possíveis traumas trazidos em virtude de alguma 
experiência mal sucedida na cozinha. 

Nessa edição queremos falar do nosso CAFÉ CREMOSO 
que está fazendo um sucesso na atividade de culinária! 
Toda semana fazemos o café para os familiares, 
pacientes e equipe! Você também poderá saborear! 

RECEITA 

 50 g de café solúvel  

 2 xícaras de açúcar refinado 

 1 xícara de água 
 

MODO DE PREPARO 

Junte todos os ingredientes e bata na batedeira 
durante 15 minutos até ficar um creme 
Guarde no congelador em pote fechado 
Este creme é para ser servido do seguinte modo: 
2 colheres de sobremesa em 1 xícara de leite 
fervendo 
Está pronto uma deliciosa bebida cremosa para 
aquecer as noites frias de inverno 
Fica muito delicioso!! Vale a pena experimentar!! 
 

 

Por Aline  

VOLUNTARIADO 

O voluntário é aquele que dedica parte do seu 
tempo, sem remuneração alguma, a diversas 
formas de atividades, organizadas ou não, de 
bem estar social, ou a outros campos. 
 

 
 
Aqui na Clínica Porto Seguro, contamos com um 
grupo de 05 voluntários: Andressa, Claudemir, 
Eliane, Reni e Stella. Supervisionados pela 
psicóloga residente Patrícia Ussyk. Os 
voluntários coordenam oficinas de artesanato e 
fazem contatos com os pacientes 
acompanhados pela terapeuta ocupacional, 
residentes e estagiários. 
 
Queremos agradecer os voluntários Ariel e 
Sirley que estiveram conosco por tantos anos 
dedicando seu tempo e transmitindo amor a 
cada encontro. Nesse momento estão se 
afastando por motivos de trabalho. Mas em 
breve estarão conosco novamente! 
 
 

ESTAGIÁRIOS 

 

 

Agradecemos de coração nossas estagiárias: 
Caroline, Dayane, Gabrielle e Jurema.           

Vocês ocupam um papel muito importante           
na família Porto Seguro! 
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ENSINO 

CURSO PRÁTICO DE 

PSICOLOGIA CLÍNICA 

Estamos há 06 meses com a segunda turma do 

Curso Prático de Psicologia Clínica e Vivência em 

Comunidade Terapêutica. Contamos com 06 

Psicólogos que recebem aprendizado prático e 

teórico (supervisões de manejo/atividades e 

seminários teóricos semanais). A cada edição você 

terá oportunidade de conhecer a experiência de 
cada um:  

Adilson Rodrigues 

Danielle Freitas 

Maria Luisa Ribeiro Francisco 

Patrícia Fernandes 

Patrícia Ussyk 

Suzane Berger  

 

 

ESPECIALIZAÇÃO 

 

DATAS COMEMORATIVAS 

 
 

 

Parabenizamos todos os Psicólogos da Família Porto Seguro! 

 

 

Parabenizamos nossa nutricionista Meire C. de Oliveira 

EXPEDIENTE 

  Redação Geral: Aline, Anna, Kassandra e 
Tatiane  

Participações: Helio 
Equipe Responsável: Leila Garcia Dick  
                                    Terapeuta Ocupacional 
 

   Para Sugestões:  
   Visite nosso site: www.clinicaportoseguro.com.br 
   Facebook: www.facebook.com/portoseguroclinica 


