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 Edição 93  

ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO I 

Uma das atividades desenvolvidas na clínica é a 
ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO, onde todos os 
pacientes da clínica dia e da clínica integral participam. 

No final de setembro contamos com a presença do Sr 
Quintino Dagostin da CVV (Centro de Valorização da 
Vida) trazendo uma palestra referente ao SETEMBRO 
AMARELO. 

Quintino iniciou sua fala relatando o histórico do CVV, o 
funcionamento desta ONG e sobre como são treinados 
os voluntários que realizam os atendimentos 
pessoalmente e por telefone. 

A proposta do CVV é ouvir e acolher as pessoas que 
precisam de ajuda e não dar conselhos ou realizar 
algum tipo de julgamento. Com isso as pessoas chegam 
as suas próprias conclusões ou não. 

De acordo com Quintino, deve-se falar sobre o suicídio 
sim, e que se esse tema fosse tratado com mais 
frequência e abertamente, muitas vidas poderiam ser 
salvas. 

A cada 40 segundos 01 pessoa comete suicídio no 
mundo. No Brasil 01 em cada 45 pessoas que pensam 
em suicídio consegue concretizar seu ato, sem contar 
os casos de tentativas mal sucedidas. 

Por isso é importante ficar atento a alguns sinais de 
comportamento suicida: 

1- Frases de alarme: “não aguento mais”, “eu 
queria sumir” 

2- Mudanças inesperadas 
3- Depressão e drogas: transtorno de humor 

associado ao uso de substancia psicoativa 
4- Preto no branco: o mundo deixa de ser colorido, 

baixa auto estima, desinteresse por todos 
5- Bom demais para ser verdade: simulação de 

melhora é comum 

O que fazer? 
 
O ideal é conversar com a pessoa e não deixá-la sozinha. 
Ao conversar, procurar não falar muito e ouvir mais, já que 
muitas vezes a pessoa só precisa ser ouvida. “Se 
possível, leva-la a um profissional de saúde e pedir 
orientação”. Outra medida é retirar acesso de ferramentas 
potencialmente destrutivas dentro de casa - como arma, 
remédios e substâncias tóxicas - para evitar o uso delas 
em um impulso.   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Foto acima: Equipe clínica Porto seguro e palestrante 
Quintino 

ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO II 

Agora no mês de OUTUBRO, realizamos a CAMPANHA 
DO OUTUBRO ROSA, e contamos com a presença da 
Silvana Cordeiro que contribuiu com a campanha 
trazendo uma palestra esclarecedora sobre o assunto, 
falando sobre a sua experiência com o câncer de mama, 
e como venceu a doença. Os pacientes participaram 
ativamente desse momento. 

 

Foto acima Luciana (farmacêutica), Leila (terapeuta 
ocupacional), Silvana (palestrante) e Melissa 
(farmacêutica). 

                                                                    
Por   Maurício 
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ARTESANATO 

Iniciamos dia 23 de outubro no artesanato a atividade 

Filtro dos Sonhos. 

Essa atividade utiliza-se de: argolas, diferentes tipos 

de fios, miçangas e penas 

coloridas. O filtro dos 

sonhos é um objeto 

indígena que simboliza a 

proteção.  

A sua origem remete ao 

povo indígena da América 

do Norte para o qual a tarefa 

mais importante na vida de 

um homem era aprender a 

decifrar sonhos - reflexos do nosso inconsciente. 

Existem diversas lendas nativas americanas quanto 

ao surgimento do Filtro dos Sonhos, também 

conhecido como Teia dos Sonhos, Apanhador de 

Sonhos e Caçador de Sonhos. Vários pacientes 

participaram, gostaram da vivência com as teias 

como uma espécie de mandala e a combinação das 

cores com as miçangas e as penas. Estagiária 

Gabrielle está coordenando a atividade. Segunda feira 

tem mais. 
 

COMISSÃO DE JARDIM 

Nesse mês os pacientes da comissão de jardim 
buscaram informações de como cultivar jardins 
suspensos sob a coordenação da estagiária Mariana. 
Hoje em dia com espaços cada vez mais reduzidos um 
jardim suspenso é uma opção mais certa para cultivar 
as flores, locais com quintais pequenos, nas paredes 
exteriores e até mesmo no interior das residências. 
Quando é possível aliar sustentabilidade e beleza o 
resultado é ainda melhor.  

 E olha só caro leitor como ficou:  

 

Por Viliane e Odimare 

ATIVIDADE DA EDIÇÃO 

Conversamos com os pacientes e fizemos uma enquete 
a respeito das atividades ocupacionais ofertadas pela 
clínica. Os pacientes elegeram o Artesanato, a 
atividade física e a Musicoterapia como sendo as 
favoritas. 

Dessas três, a Musicoterapia é a mais aguardada 
durante a semana, pois é o momento em que os 
pacientes podem pedir músicas que tem um significado 
especial para cada um. Como memórias, mensagens 
positivas e ou afetivas que são de grande importância 
no tratamento. A música funciona como um bálsamo, 
como um alento que transporta os pacientes para um 
estado de alívio e suprindo suas dores emocionais 
naquele momento. 

 

O Artesanato permite ao paciente entrar em contato 
com materiais que algumas das vezes fizeram parte da 
sua história de vida, família e até mesmo da infância. 
Que nos remete a falar sobre o passado durante a 
atividade, trazendo um novo significado para o produto 
finalizado. É um momento único. Os voluntários ajudam 
muito, pois são exemplo de que o tratamento funciona. 

Por Murilo 
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A importância da 

participação do paciente              

no tratamento 

Muito se fala em tratamento para depressão, 
dependentes químicos e doenças psiquiátricas em 
geral. Já é de conhecimento que a medicina 
avançou muito com remédios e terapias cada vez 
mais modernos. Mesmo assim, a quantidade de 
pessoas afetadas cresce cada dia mais, ao ponto 
de tornar-se o mal do século. 

Dentro deste cenário, o passo mais importante do 
paciente é reconhecer que algo está errado e 
aceitar que precisa de ajuda. Na maioria dos casos 
ele acredita que apenas com o tratamento paliativo 
(conversas, desabafos, dormir mais) será a 
solução. Porém, cada indivíduo é único e necessita 
de um tratamento específico e humanizado. 

É aí que ele precisa vencer a barreira do 
preconceito e procurar um profissional 
especializado e capacitado para avaliar o seu 
quadro clínico. 

Neste momento, a participação ativa do paciente é 
fundamental. Destacamos abaixo alguns pontos a 
serem analisados. 

 Ser sincero e honesto em seus sentimentos; 
 Aceitas as terapias propostas; 
 Trocar experiências em grupo, buscando uma 

outra perspectiva de seus problemas; 
 Tentar identificar gatilhos para suas crises 
 Analisar como você se comporta durante uma 

crise; 
 Solicitar ajuda sempre que se sentir fragilizado; 
 Aprender a escutar sem pré-julgamentos; 
 Aceitar suas limitações; 
 Buscar participar das atividades, mesmo 

sentindo-se desmotivado; 
 Entender que o tratamento é um processo e não 

existe uma formula mágica. 

Seja por questões internas do paciente ou da 
abordagem do profissional, ou, ainda, por empatia, 
nem sempre você conseguirá atingir os pontos 
acima, mas, não desanime continue procurando 
um profissional com o qual você se identifique e 
consiga se permitir ao tratamento. 

Agora é com você! Faça uma auto avaliação e 
identifique como você pode participar mais de seu 
tratamento. 

A Clínica Porto seguro estará sempre disponível 
para lhe ajudar nesta caminhada! 

Por Kedma e Cristopher 

REFLEXÃO 

O pensamento é força criativa. Nele se pode tudo, 
até mesmo voar, viajar, desde a insanidade até a 
mais pura e cristalina sanidade, conhecida também 
como paz interior. 

O sol nasce e morre todos os dias. Como um pai 
cuida dos filhos durante o dia e a noite em seu 
repouso a mãe lua assume seu lugar e ilumina os 
filhos da noite até que a fênix renasça no horizonte 
e elimine o que restou das trevas. 

O que é Deus? Não seria uma consciência? A voz 
do povo é a voz de Deus. Pois uma ideologia só 
funciona se o coletivo estiver em sintonia e 
concórdia, falando uma única língua. 

Ter esperança não é ficar esperando algo 
acontecer, é ter coragem e atitude mudar uma 
realidade que se modifica dia após dia. 

Ser uma família é também aprender com as 
pessoas a nossa volta, deixando os preconceitos e 
julgamentos de lado, só com empatia é possível 
aceitar a crescente diversidade desses tempos 
modernos. 

Na vida nenhuma informação é indispensável. Elas 
apenas adormecem na memória através do tempo. 
Quando há tristeza elas vão acordando e auxiliando 
a recuperação de um coração quebrantado. 
 

 
 

Por Josué 
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DATAS COMEMORATIVAS 

10 de Outubro Dia Mundial da Saúde Mental 

 

13 de Outubro Dia do Terapeuta Ocupacional 

 

Parabenizamos nossa Terapeuta Ocupacional          
Leila Garcia Dick 

15 de Outubro Dia do Professor 

 

18 de Outubro Dia do Médico 

 

Parabenizamos nossos queridos                                 
Médicos da Porto Seguro 

 

19 de Outubro Dia do Profissional da 
Tecnologia da Informação 

 

Parabenizamos nossa profissional em T.I.             
Maria Lopes 

 

Por Leandro 
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ESTÁGIO 

Contamos hoje com 05 estagiárias: 

01 de Terapia Ocupacional:  
                       Mariana Maki Murakami Amaral 
 
04 de Psicologia:  

Dayane Kliguer 
Gabrielle Zaniolo 
Jurema Sanches Borsuk 
Odivânia Kruger 

 

VOLUNTARIADO 

Nosso voluntariado conta com 07 voluntários: Andressa, 
Claudenir, Hilda, Izaura, Pedroso, Stella e Reni. 

 
Por Patrícia Ussyk psicóloga 

 
 
PRIMAVERA 

Nossos pacientes 

confeccionaram durante 01 

mês as flores em tecido para 

montagem dos vasos para 
decoração do refeitório. 

A nutricionista Meire recebeu 

durante a atividade de 

integração a entrega pelos 

pacientes em homenagem a 

chegada da primavera. 

    Por Andressa  

 

ENSINO 

CURSO PRÁTICO DE 

PSICOLOGIA CLÍNICA 

Estamos há 08 meses com a segunda turma do 
Curso Prático de Psicologia Clínica e Vivência em 
Comunidade Terapêutica. Contamos com 05 
Psicólogos que recebem aprendizado prático e 
teórico (supervisões de manejo/atividades e 
seminários teóricos semanais). Neste mês tivemos o 
afastamento da Danielle por motivos de 
maternidade. Bernardo chegará em novembro. No 
momento estamos com os seguintes psicólogos: 

Adilson Rodrigues 
Maria Luisa Ribeiro Francisco 
Patrícia Fernandes 
Patrícia Ussyk 
Suzane Berger  
 

 

ESPECIALIZAÇÃO 
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ARTE DA EDIÇÃO 

Nessa edição queremos 
prestigiar nossa artista 
Odete que pintou essa 
tela com o lema da 
clínica: ”VIVER VALE A 
PENA”, estimulada pelo 
psicólogo Adilson. 

Segundo Odete essa 
tela foi muito 
significativa para ela 
pois foi através dela que 
voltou a pintar e se 
expressar. Depois 
dessa tela já pintou 02 
caixas de MDF.  

 

 

DESPEDIDAS 

Por um breve tempo estive à deriva de meus 
pensamentos insanos, haviam ondas fortes e 
altas e eu perdida.  

Certo dia, após uma violenta tempestade 
vislumbrei um local seguro que me acolheu, 
curou minhas feridas, me deu água para beber, 
carinho e esperança de viver e ser uma pessoa 
melhor. Meu Porto Seguro. Obrigada a Todos! 

Jaqueline 

ANIVERSARIANTES OUTUBRO 

05 – Rita Barbosa da Silva (zeladoria) 
06 – Alexandre Weber Crocetti (médico) 
07 - Didio Czarnik Filho (médico) 
07 - Rodrigo 
12 – Letícia Cristine R. D. Wasaznik (médica) 
13 - Murilo 
18 – Eduardo Lopes Paulucio (médico) 
20 - Simone 
21 – Cristiano Marques (músico) 
22 – Analuiza S. Antunes Cunha (psicóloga) 
27 – Sara Marques (enfermeira) 
28 – Melissa Bianca Wagner (farmacêutica) 
29 – Cleide Ferreira da Silva (enfermeira) 
 

BAZAR  

Venha prestigiar nosso bazar, temos produtos 
variados para presentes e para sua casa! 

Esperamos por você! 

 

NOVEMBRO AZUL 

                                                                                  

 

EXPEDIENTE 

  Redação Geral: Cristopher, Leandro, Murilo, 
Patrícia e Kedma,  

Participações: Josué, Viliane e Odimare  
Equipe Responsável: Leila Garcia Dick  
                                    Terapeuta Ocupacional 
 

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

http://www.clinicaportoseguro.com.br/
http://www.facebook.com/portoseguroclinica

