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PINTURA e BEM-ESTAR 

 A pintura além de ser uma linguagem artística, 
ela também é uma forma terapêutica de expressar 
emoções, e isto é feito harmonizando cores, matizes, 
formas e compondo objetos gráficos em um suporte 
geralmente chamado tela, papel, madeira, etc. 

 Pintando a pessoa representa figurativamente 
ou abstratamente a realidade de acordo com sua 
perspectiva, em que, cada linha, cor ou forma 
representa um código, uma expressão ou um 
sentimento, e, essa construção carregada de 
sensibilidade sai do atelier do artista e vai à parede das 
pessoas embelezá-las, representando diversos temas 
muitas vezes diferentemente do original dom próprio 
autor, e, por isso, a arte da pintura é uma m agia 
incrível. 

Por  Luis Alberto 

DESENHOS DA EDIÇÃO 

 

A imagem traz tranquilidade e paz. Por mais que o mar 

seja um lugar que assuste e cause medo em algumas 

pessoas, com a  situação que estou passando, ele 

também nos lembra que há uma luz lá no fundo. Essa luz 

para mim seria Deus, minha família e meu namorado, 

lembrando que tudo passa e em tudo na vida há um 

propósito.   

Por  Andrielle 

 

 

30 anos 

Meio ingênuo, meio sem graça, meio sem técnica, há 30 

anos não desenhava nada. Apenas trabalho, posses, 

correria, poder, ... 30 anos de muita luta, perdendo as 

questões mais puras que um ser humano pode ter: 

inocência, leveza, honestidade, amor próprio, amor aos 

mais próximos. Ou simplesmente, amor. 30 anos de 

Alcoolismo que vagarosamente foi tomando conta da 

minha vida, até que enfim tomei coragem e peguei um 

lápis e papel.  30 anos fala sobre uma natureza insólita 

que apesar de linda, pode nos castigar com a escuridão 

da noite, trazendo todos os perigos e medos que nos 

revela o que somos há 40.000 gerações. Mas também nos 

graceja com a luz do sol refletida pela lua, possibilitando-

nos continuar o caminho apesar das nossas dificuldades. 

30 anos é a redenção dos erros do passado através 

apenas da humildade e gratidão. 

Por  Andrielle 

 

Mandala de 
Borboletas 
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REFLEXÃO I 

ELA 
É Porto que segura e Assegura 

Porto que abraça 

Porto de afeto 

 

Uma miragem/viagem de aprendizagem 

Chorar, sorrir, sofrer, amar 

Fênix de Inovação 

 

Irene: num silencio que fala 

E quando fala, revela: 

Leveza, serenidade, renovação 

Mulher amiga, companheira 

Repleta/completa de Empatia/Simpatia 

Prosa que explica/traduz Serenidade 

Essa irmandade feminina/feminista 

Misto de intensidade X Tranquilidade 

Porto que transforma Medos em Afetividade 

Por Izabel 

 

POEMA DE INCOMPLETUDE 

Tudo não é questão de manter: 

A mente quieta 

A espinha ereta 

E o coração tranquilo 

 

Porque em lapsos de segundos 

Minha mente se perde, não é sã 

Meu coração não está tranquilo 

Minha espinha está curvada na covardia 

E outros enxergam loucura 

Ninguém vê doçura 

Sem amor, sem amigos 

Não vivo, apenas: Suspeito 

Será possível conquistar RESPEITO? 

Por Izabel 

 

REFLEXÃO II 

 Na vida, criamos muitas expectativas para tudo 
o que queremos alcançar. Quando se é criança, 

desejamos algo mais simples como ganhar uma bicicleta 
ou festejar o aniversário com os amiguinhos. 

Quando se é adulto, os objetivos que antes 
eram simples e fáceis,  passa- se a buscar algo mais 
elaborado como um bom trabalho, um carro 
confortável, a casa ideal, a formatura dos sonhos. E 
nesta busca, muitos de nós nos esquecemos de algo 
muito importante: a saúde. 

E ao nos depararmos coma doença, o que fazer?  
O que esperar? Como lutar? São dúvidas como estas e 
entre outras que causam angústias e não são mais tão 
simples como querer uma bicicleta. 

Como encontrar o Eu que Eu era antes? Nada 
mais será como antes. 

É neste momento que precisamos pedir ajuda, 
pois através dela chegamos ao tratamento. Às vezes é 
impossível vislumbrar uma solução sozinhos. 

Minhas  expectativas são baseadas em ações 
simples, como valorizar o abraço recebido de meu filho, 
a salada que meu marido fez para nós ou um banho 
sozinha, pois agora é um passo e um dia de cada vez.  

Por Flavia  

REFLEXÃO III 

Esta é uma história de quatro pessoas: 

Todo mundo, Alguém, Qualquer Um e Ninguém. 

Havia um trabalho importante a ser feito e  

Todo Mundo tinha certeza de que Alguém o faria. 

Qualquer Um poderia tê-lo, mas Ninguém o fez. 
 

Alguém zangou-se porque era um trabalho de Todo 

Mundo. 

Todo Mundo pensou que Qualquer Um poderia 

fazê-lo, 

Mas Ninguém imaginou que Todo Mundo deixasse 

de fazê-lo. 

Ao final Todo Mundo culpou Alguém quando 

Ninguém fez 

o que Qualquer Um poderia ter feito. 

  

Por Luis 
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TEXTO E POESIA 

Essa atividade permite ao paciente a criação e produção 

de textos, poesias e poemas, através de técnicas de 

reflexões temáticas. 

Durante essa atividade os pacientes expressam seus 

sentimentos, angustias, e as mais diferentes emoções. 

Coordenada pela estagiária Maria Eduarda segue abaixo 

algumas criações: 

 

LOUCURA 

Estamos tão pedidos 

Querendo manter os sentimentos escondidos 

Queremos encontrar uma solução 

Para esse problema que tortura o coração 
 

A Loucura junto com a doçura 

A ternura que temos dos parentes 

Que torcem por nossa cura 

E nos fazem sermos persistentes 
 

Tentamos desabafar 

Queremos nos encontrar 

E deixar toda loucura escapar 

Por Danieli, Gisele, Lucinei e Venilton 
 

          -------------------------------- 
 

Perdida em devaneios 

E anseios 

Ares que sufocam 

Corações que se deslocam 
 

Flertando loucamente 

Dentro de um hospício, 

Pura insensatez 

A beira de um precipício. 
 

O medo que cega,  

O coração que aperta, 

Mas quando a vida acerta 

A coragem um sorriso desperta 
 

A esperança cansada 

Abandonada, 

Cria nova luz 

E renova-se o brilho de um olhar que seduz. 

Por Camila M. 

JÁ PAROU PARA PENSAR? 

Grupo sobre Projetos de Vida 

 

Essa atividade tem como objetivo identificar as 

habilidades, interesses e aptidões relacionadas as 

atividades ofertadas pela clínica, cursos que os pacientes 

tem interesse em realizar e a criação de uma nova rotina.  

 

Durante essa atividade o paciente é convidado a refletir 

sobre os projetos de vida pós alta, ressignificando as 

atividades que foram deixadas de fazer e estimulando 

habilidades processuais e de interação social. 

 

Há um mês estamos realizando essa atividade que foi 

criada pela pela estagiária Mycaely e vem sendo 

coordenada pela mesma. 

 

Percebemos que os pacientes vem trazendo interesse em 

elaborar novos projetos de vida, através das vivências 

ocupacionais na clínica e também buscando finalizar 

projetos que foram deixados ao longo da vida por 

diferentes razões. Essa atividade vem possibilitando ao 

paciente uma reorganização pessoal, planejando e 

reestruturando uma nova rotina sinalizando novas 

possibilidades e oportunidades.    

Por Maurício 
 

ATIVIDADE DA EDIÇÃO 

CONTOS e DESCONTOS 

Momento de reflexão, para compartilharmos o 
que pensamos e sentimos, com base em um 
determinado “texto” que a psicóloga Améria e estag 
Nicolle nos trazem uma vez por semana. Onde  
percebemos que somos muito parecidos e diferentes ao 
mesmo tempo, compartilhando sentimentos e 
emoções. 

“Um conto é uma narrativa que cria um 
universo de seres, fantasia ou acontecimentos. Como 
todos os textos de ficção, o conto apresenta um 
narrador, personagens, ponto de vista e enredo.” 
Wikipédia 

Desconto: Ato ou efeito de descontar.                         Por Chéllegan   
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ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO 

No dia 02 de outubro realizamos uma atividade 
chamada imagem e ação com os pacientes da clínica 
dia, estagiárias e residentes. Teve uma excelente 
interação com uma proposta divertida utilizando a 
expressão do corpo. 

Ao logo do mês tivemos Videokê, Roda de Viola, Bingo, 
Gincanas e Dinâmicas de Grupo. Essas atividades 
ajudam muito em nosso tratamento pois podemos 
tratar tantas coisas dentro da gente de uma forma mais 
espontânea 

E agora dia 30 de outubro tivemos a comemoração dos 
aniversariantes do mês de outubro, pacientes 
participativos falando da importância de comemorar a 
vida considerando que muitos buscam estar aqui 
justamente pela tentativa de tirá-la. Momento de 
integração da clínica dia e clínica integral possibilitando 
se divertir de uma forma saudável.  

Por  Chellegan e Wilson 

CULINÁRIA 

Brigadeiro Gourmet 

 Votamos em fazer um brigadeiro de copo na 
reunião da comissão culinára, para agradarmos a 
comunidade que se encontra na clínica Porto Seguro. 
Ficamos preocupados com o ponto, inventamos e nos 
baseamos na junção das receitas.  Fizemos uma 
quantidade considerável. 

 Apenas nos frustramos por não termos 
proporcionado brigadeiro para mais pacientes, pois se 
tivesse mais comeriam mais. 

 Foi uma ótima experiência em equipe, 
Reginaldo, Dayane e Leonardo. 

    Por Leonardo  

DATAS ESPECIAIS 

DIA MUNDIAL DA SAÚDE MENTAL 
No dia 10 de outubro tivemos o dia mundial da saúde 

mental.  

Quando falamos em saúde mental precisamos tomar o 

cuidado de assumir um compromisso de tratar as pessoas 

e não apenas algumas partes delas. 

Aqui na Porto Seguro Clinica o paciente é tratado com 

humanização, pois é respeitado como um ser que pensa, 

age, reage, produz, cria, recria tornando-o cada vez mais 

humano, produtivo e valorizado. 

Se você tem alguém em sua casa que sente-se inferior, 

triste, angustiado e amargurado. Eu indico essa casa que 

me acolheu e me cuidou. 

Por Rumme 
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SEMINARIO DE PACIENTE 

PARA PACIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
O seminário “De paciente para paciente” é feito uma 
vez por semana por pacientes da Clínica Dia que 
apresentam algo de que gostam e/ou tem 
conhecimento. Pode ser feito, também, por 
pacientes que já tiveram alta ou o paciente pode 
convidar algum familiar. 
 Nessa semana apresentei aos meus colegas 
a origem dos Animes e Mangás, tema de que gosto 
muito, pois sou fã dos desenhos japoneses. Para 
você que já conhece  esses nomes deve saber que 
anime é a forma que chamamos, aqui e em outros 
países, os desenhos japoneses e mangá é o nome 
utilizado para as histórias em quadrinhos feitas no 
Japão, por utilizar técnicas que utilizavam 
expressões faciais exageradas, elementos 
metalinguísticos (linhas de velocidade, grandes 
onomatopeias etc.) e enquadramentos 
cinematográficos para aumentar o impacto 
emocional. O mangá surgiu em 1814, a palavra em 
si surgiu da junção dos vocábulos “man” 
(involuntário) e gá (desenho/imagem). 
 O que gosto nas histórias dos animes é a 
forma como os relacionamentos são desenvolvidos 
(amizade, romance, família...), as lições que os 
personagens passam, os traços dos personagens. 
Uma das características deles são os olhos grandes 
que, para os japoneses, representam a janela da 
alma. No Brasil o mercado de animes e mangás vem 
se desenvolvendo, este último mais do que o 
primeiro. 
 Foi muito bom fazer a apresentação e contar 
com as contribuições dos pacientes presentes. Pude 

compartilhar os motivos pelos quais gosto de 
animes, não sou fã de mangá, e mostrar trechos que 
me chamaram a atenção para reflexão. Queria ter 
uma sala de aula onde os alunos prestassem 
atenção também.        
Danieli 

 

ANIVERSARIANTES OUTUBRO 

01 - Tito 
05 – Rita Barboza da Silva – serviços gerais 
06 – Alexandre Weber Crocetti – médico 
07 – Didio Czanik Filho – médico 
10 – Vinicius A. Zanon –estagiário 
12 – Leticia Cristine R. D. Wasaznik – médica 
14 – Gisele 
19 - Amanda 
21 – Cristiano Marques – musico 
22 – Analuiza Santos A. Cunha – psicóloga 
27 – Sara Marques – enfermeira 
28 – Melissa Bianca Wagner – farmacêutica 
29 – Cleide Ferreira da Silva – enfermeira 
31 - Gabriela 

 

ANIVERSARIANTES NOVEMBRO 

02 – Vanessa Azambuja – enfermeira 
04 – Denilson Morais Jr – médico 
06 - Rick 
04 – Milena Leal da Silva  
10 – Marina Luiza Felix 
12 – Ana Leticia Marques F. da Silveira – 
Administração 
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MENSAGENS DE DESPEDIDA 

 - 09/10/18...foi o dia escolhido para minha alta, quero 
agradecer a toda equipe Porto Seguro, pela dedicação e 
cuidado para nos ajudar a enfrentar nossos problemas. 
Agradeço aos colegas pela parceria e educação 
dispensada.  Meu agradecimento especial à Doutora 
Fabiana que desempenha com tanta humanidade e 
competência o seu cuidado com todos nós e a psicóloga 
Alessandra por conduzir a nossa terapia diária com toda 
dedicação. Obrigada!! 

 Por  Leda 

“Uma mistura de sentimentos que nos remete ao 
passado, voltando ao presente e almejando um futuro 
melhor: assim é a expectativa para alta. Esse momento 
nos tira da “zona de conforto”, para encararmos a 
realidade com responsabilidade. As terapias e grupo, as 
atividades terapêuticas e os pacientes nos fortalecem 
em todos os instantes. Chegou o meu momento de alta. 
Agradeço primeiramente a Deus e a cada um que está 
envolvido direta ou indiretamente no meu processo de 
recuperação.  Se eu precisar, sei que para Porto posso 
voltar...” 

Por Chellegan 

“ Ao chegar em uma clínica psiquiátrica passam várias 
coisas em mente, na minha por exemplo, serviria para 
“fugir” dos problemas causados pela tão famigerada 
“depressão” que, devido aos stress do trabalho diário, 
sedentarismo pela ruptura do ligamento num nervo do 
braço (ocasionando afastamento de 70 dias); 
abstinência do álcool sem acompanhamento médico, e 
falta de diálogo do casamento, ocasionaram elevada 
alta nos sintomas dessa terrível e silenciosa doença. Ao 
chegar no fundo do poço, ou seja, usar cocaína, percebi 
que algumas “atitudes e ações! seriam necessárias 
urgentes. A primeira foi assumir o alcoolismo, após uma 
separação em meu relacionamento, a outra foi perceber 
que minha saúde (física e principalmente mental) 
estavam debilitadas. 

Na clínica, durante os dias, conforme o tratamento, os 
remédios, as conversas com profissionais e as trocas de 
experiências as angústias foram  se amenizando e as 
turbulências diminuindo. 

Hoje 16/10/18 saio de alta com muitas coisas 
organizadas e limpas, na busca de que essa batalha seja 

vencida dia a dia até o fim dessa guerra. Agradeço a 
todos que tive a oportunidade de conviver, desejando 
toda paz desse mundo. 

“Quem desiste com o medo de Perder... Perde a chance 
de vencer!!! 

Por Bruce 

“Agradeço à Clínica Porto Seguro pela presteza dos seus 

serviços, desde o primeiro atendimento, como a 

somatória de atividades da clínica; passando por terapias, 

atividades terapêuticas, horta, jardim. Percebi que tudo 

vale a pena do começo ao fim”. 

Por Alexandre 

 

“Adorei a estada. Muito Obrigada”.                 Por  Lucinei 

 

ESPAÇO CULTURAL 

Previsivelmente Irracional 

 O livro escrito por 
Dan Ariely, professor de 
psicologia do M I T, aluno 
de Daniel Kahneman, 
ganhador do Nobel de 
economia de 2011, 
também psicólogo é um 
clássico de economia 
comportamental. 

 A obra nos 
permite  descobrir padrões de erros cometidos por 
agirmos com o mínimo de esforço necessário para 
compreender os fenômenos de estar vivo.  

 Ler tal obra proporciona essa compreensão 
sobre nossos vícios primários, o que compramos bem 
como nos relacionamos com as outras pessoas. 
Ilustrado de uma forma onde as experiências são 
cômicas demostram nossa vida subjetiva, bem como o 
autoengano de tomarmos decisões, baseadas em erros 
de observações.  

O livro desta matéria esta disponível na biblioteca da 
clinica integral. 

Por  Leonardo 
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BAZAR DE NATAL 

O ano está passando muito rápido né? 

E com ele nosso tradicional Bazar de Natal 

Confira abaixo alguns produtos para você presentear 
familiares e amigos 
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VOLUNTÁRIOS 

 

Nessa edição da gazeta queremos agradecer de coração 
todo tempo de dedicação e carinho do Sr Claudenir 
nesses 2 anos de voluntariado. Sentiremos muito a sua 
falta. Boa sorte nessa nota etapa da sua vida!! 

 

EMERGENCIAS MÉDICAS 

No dia 25 de outubro a equipe técnica do Hospital Porto 
Seguro realizou um treinamento de emergências 
médicas e primeiros socorros  

 

 

 

  

DIA A DIA DA PORTO 

 

Acima uma parte da família Porto Seguro no dia a dia do 

trabalho. Seguindo nosso lema VIVER VALE A PENA!! 

 

 

RESIDÊNCIA MÉDICA 

A Clínica Porto Seguro abrirá as inscrições para seleção de 

candidatos ao Curso de Especialização em Psiquiatria, 

com duração de 3 anos - com carga horária total de 7138 

horas (atividades teóricas e práticas) - oferecendo até 6 

(seis) vagas em 2019.  

Mais informações em nosso site:  : 
www.clinicaportoseguro.com.br 
 

 

EXPEDIENTE 

  Redação Geral:  Luis Alberto, Chellegan, Wilson e 
Rumenig 

Participações:  Danieli, Leonardo, Izabel 
Equipe Responsável: Leila Garcia Dick  

                                     Terapeuta Ocupacional 
 

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


