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ATIVIDADE DA EDIÇÃO 

A Porto Seguro oferece diversas atividades terapêuticas 

que contribuem no processo de recuperação de seus 

pacientes. Fizemos uma pesquisa para averiguar quais 

atividades são mais apreciadas.  

43% dos pacientes entrevistados, afirmaram preferir as 

atividades que envolvem música, como a Musicoterapia 

e o DescontraSom, 33% dizem preferir as atividades 

físicas, 9% gostam mais do Artesanato, enquanto 15% dos 

pacientes disseram preferir alguma das várias outras 

atividades da clínica como modelagem com argila, 

pintura com guache e dinâmicas de grupo. 

 

Segundo o paciente Octavio, sua preferencia pela 

Educação Física se deve ao fato de ter encontrado no 

boxe um esporte que o ajuda a lidar com suas frustações 

e ansiedade de forma saudável. 

Para Shalimã o artesanato com a bijouteria  permitiu sua 

criatividade e expressão de sentimentos. 

Já a paciente Karoline, relata encontrar na Musicoterapia 

uma maneira de entrar em contato com suas emoções e 

deixa-las fluir. 

Por Lucas  

 

REFLEXÃO 

Navego nas águas das minhas emoções  

Observo o reflexo do medo nas ondas 

E na maresia, a nostalgia do real 

O horizonte traz a luz do firmamento 

E em terra a vista preparo a 

âncora do foco e acalento 

Com destreza piso enfim 

De coração aberto assim, 

No cais do meu Porto Seguro. 

Por Anatásia 

 

 

BEM-ESTAR 

A horto terapia tem como objetivo integrar o paciente à 

pratica da jardinagem. A clínica psiquiátrica Porto Seguro 

possui o espaço da horta terapêutica, a qual serve como 

ferramenta aliada ao tratamento dos pacientes trazendo 

benefícios no equilíbrio mental, emocional e físico. É um 

exemplo do resultado que dedicação pode ter, através da 

semente que germina. 

Mental: reduz ansiedade, inquietações e stress. 

Físico: estimula o movimento e a respiração correta, 

liberando tensões. 

Emocional: melhora o humor e a autoestima, além de ser 

um prazeroso processo criativo. 

Os resultados na prática tornam os pacientes capazes de 

se adaptarem às mudanças, motivados, conscientes de si 

e do mundo que os rodeia. 

 
 Por  Anastásia 

CURIOSIDADES 

Você sabia que Curitiba é a segunda cidade do continente 

americano com o maior número de descendentes 

poloneses? A primeira é a norte americana Chicago e a 

segunda é Curitiba. 

 

Você sabia que a estrada da Graciosa começava onde 

hoje é o shopping Müller? Vendo a cidade como é agora 

é bem difícil de acreditar que um dia já foi zona rural com 

estradinhas de terra. Aquele portal da estrada da 

Graciosa que hoje conhecemos fica a 39 km do Shopping 

Müeller. 

Fonte: www.euamocuritiba.com.br 

Por  Alessandra 
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CULINÁRIA 

Atividade da culinária, muito apreciada pelos pacientes, 

acontece todas as terças e quintas. Conversamos com 

alguns participantes para saber como foram suas 

experiências: 

 

“Foi uma experiência muito boa, me senti útil. Ter uma 

função, uma responsabilidade, coisas que já não tinha há 

algum tempo, foi muito bom. Me diverti, gostei da 

experiência de trabalhar em grupo.”   Jéssica  

 

“Para mim foi uma experiência incrível, pois foi uma 

forma de fazer e ter prazer em cozinhar para colegas. 

Para mim foi muito boa essa convivência. Aprendemos 

receitas novas, trocamos experiências. O que chamou 

atenção foi a ansiedade de todos em esperar a hora da 

culinária.”     Anderson 

 

  
“A culinária foi uma experiência muito interessante para 

mim. Desde o momento de planejar, sair para comprar e 

fazer. Considero a cozinha um lugar terapêutico, de fazer 

novas amizades. Também é bom interagir com outros 

pacientes da integral, sentar e comer juntos.” Fernanda 

 

“Pela segunda vez tive a oportunidade de desfrutar da 

maravilhosa palha italiana feita por pessoas magníficas 

da clínica dia da Porto Seguro. Um simbolismo, um doce, 

que deixou minha vida mais leve.” Amanda 

 

Por Lucas e Bruno   

TEXTO E POESIA 

 

A capacidade de ser resiliente me falta nas horas de 

ansiedade, esqueço quem sou e como sou. 

Em horas de extrema capacidade, vivo uma observadora. 

Busco casos, busco coisas, busco pessoas, encontro a 

empatia e torno a minha dor na dor do outro. 

Me retiro, me resguardo, me observo. 

Sinto, sinto com toda capacidade de sentir, choro com 

todas as lágrimas, e acima de tudo, me respeito e me 

aceito. 

 

Por Heluiza  

BEM ESTAR 

Dicas de Saúde e Qualidade de Vida 

 

Tomar sol antes das 10:00 da manhã e a tardezinha 

depois das 16:00. 

Tomar aproximadamente 2 litros de água diariamente 

para manter o corpo hidratado. 

Comer frutas, verduras e legumes faz parte de uma 

alimentação saudável. 

Saia de casa, faça caminhada, desfrute da natureza, 

encontre mais tempo com familiares e amigos. 

Aprenda a ser grato. 

Pratique meditação, ganhe mais qualidade de vida. 

Procure ter uma boa noite de sono. 

Faça caridade, tente novos desafios, faça exercícios 

físicos regularmente. 

Tenha um hobby. Ex: jardinagem. 

Ria sempre, procure estar sempre bem humorado. 

Tenha uma atitude positiva perante a vida. 

 

Fonte: www.superempreendedores.com 

 

Por Alessandra  
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PIADA 

Falaram para o seu Raimundo, um velhinho de 72 anos, 

que pão de queijo era afrodisíaco então ele foi até a 

padaria e pediu 50 pães de queijo. 

A atendente falou: 

- Seu Raimundo, vai endurecer a metade. 

Ele respondeu: 

- Então eu quero 100. 

Por  Bruno  

MURAL DAS ARTES 

MURAL: VITÓRIA RÉGIA 

A ideia de criar um projeto de pintura de um MURAL 

FEITO PELOS PACIENTES DA CLÍNICA DIA veio a partir da 

observação das diversas experiências artísticas 

vivenciadas diariamente com os pacientes. A cada 

experiência criativa nas atividades de pintura, argila, 

desenho, música podemos perceber como a arte pode ter 

um papel importantíssimo no tratamento. Por meio dela, 

o individuo pode expressar sua perspectiva do mundo, 

seus sentimentos e pensamentos. Muitas vezes a arte 

pode ser um grande instrumento para fazer a ponte entre 

nosso mundo interior e o exterior e assim auxiliar no 

processo de cura. 

O mural serve não só para colorir o ambiente, mas 

também como lembrança desta incrível característica 

humana que é a capacidade de criação e expressão do 

que percebemos, pensamos e sentimos numa imagem. 
 

 

 
 

« Todas as artes contribuem para a maior de todas as 

artes, a arte de viver. »        (Bertold Brecht) 

 Por  Sergio e Patrícia  

MURAL: VITAE 

Começou assim 

 

E se tornou essa obra de arte 

 

Obra: Vitae 

Significado: Assim como o corpo da mulher que se 
transforma e gera vida, essa árvore representa o 
transformar-se para a vida!! 

Caro Leitor nossas Artes não param por aí, estamos 
preparando mais um mural inspirador para sua 
reflexão e apreciação!! Aguarde na próxima 
edição! 

Por  Anastasia  
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COMEMORAÇÃO DOS 

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 

 

 

Todas as imagens foram cedidas  

ANIVERSARIANTES FEVEREIRO 

01 – Vilma Santos – limpeza 
10 – Cesar Morris – médico 
11 – Elis Regina Sá – limpeza 
12 – Gabrielle Penteado – estagiária 
12 – Wagner Moreira – recepção 
13 – Josefa Medeiros – recepção 
13 – Luis Guilherme Buzelin – enfermeiro 
14- Luciana Cristina Samila Mei – farmacêutica 
17 - Juliana 
26 – Denise Beraldo - médica 
 

 

ANIVERSARIANTES MARÇO 

01 – Margareth Carvalho – enfermeira 
05 – Clarissa Araujo – médica 
10 – Caroline Toledo – estagiária 
21 – Eduardo Massayuki Nagai – médico 
21-   Muriely Ribas Padilha - enfermeira 
 
 

Parabenizamos a todos os aniversariantes, 
por que VIVER VALE A PENA!! 

 

 

VOLUNTÁRIOS 

Atualmente contamos com um grupo de 07 voluntários: 
Betina, Edileine, Fernando, Maria Eduarda, Reni e Sirley 

Segue acima nossa confraternização de INÍCIO DE ANO 
 

“SER VOLUNTÁRIO É COLOCAR 
O CORAÇÃO NO QUERER; 

INTELIGENCIA NO PREVER E 
DEDICAÇÃO NO FAZER” 
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MENSAGENS DE DESPEDIDA 

“Meu nome é Suzana, tendo 33 anos e sofro de depressão 

com sintomas suicidas. 

Acabei na Porto Seguro devido à um ataque de pânico no 

meio da rua. Onde tentei me jogar na frente de um carro.  

Desde que cheguei fui muito bem tratada pelos 

funcionários e acolhida pelos colegas de casa, inclusive 

fazendo alguns amigos para vida, pessoas que me 

ajudaram em momentos cruciais. 

Quero  deixar os meus agradecimentos a toda família 

Porto Seguro pelo empenho e dedicação. Aos seus 

funcionários dedicados à minha melhora, em especial as 

psicólogas Suzane e Roseni e o Dr. Luís Alberto, meu 

muito obrigada.”  

Suzana 

 

“Depoimento do meu antes, durante e depois. 

Hoje posso dizer o quanto foi difícil a aceitação do 

tratamento, mas entendo o quanto foi importante para 

mim. Vejo que nosso “baú” interior fica cheio de coisas 

que não nos acrescenta em nada, mas sei que com a 

ajuda dos profissionais e das pessoas que aqui estão 

também nos ajuda e também nos identificamos com 

algumas situações e só aprendemos a lidar com essas 

situações no momento que falamos com as pessoas. 

Isso nos liberta e traz alivio e vemos o quanto nossas 

dores são pequenas comparadas à outras. 

Hoje sei que preciso cada vez mais de atenção, carinho e 

de pessoas ao meu lado que me motivem a ser melhor do 

que fui ontem. Sejamos como a águia, que vê seus 

objetivos e foca neles. 

Abraços e sucesso à todos.”  

Ronaldo 

 

“O que aprendi aqui... 

Aprendi que tenho uma doença (incurável), que aumenta 

lentamente e que “nós” não sentimos... precisamos trata-

la todos os dias, “Só por Hoje”. 

Aprendi que não sou melhor ou maior que mais ninguém, 

sei que sou igual à todos, mesmos defeitos, mesmos 

problemas. Alguns maiores, outros menores que os 

outros. 

Aprendi que se não melhorar, me tratar, conversar com 

os outros (psicólogos, psiquiatras, grupo de autoajuda) 

não vou conseguir superar estes traumas, problemas, 

vontades. Parar de sofrer. 

Aprendi que se não me tratar/curar perderei algo que é 

muito valioso, que amo, que vivo, que seria a minha 

família, que sempre me ajudou e ficou ao meu lado, 

sendo que hoje sei que o problema, o lado ruim, a “coisa”, 

sou eu. 

Bola para frente, outros rumos, lugares, amigos, 

reconquistar pessoas que por causa da minha doença se 

afastaram de mim, por minha culpa, começando pela 

reestruturação da minha casa (família), tentar recuperar 

minutos, horas, anos que joguei fora, espero que ainda 

de tempo. 

Bola para frente, vida nova. Estou bem! 

Obrigado a todos: meninas da cozinha, da limpeza, da 

enfermagem, psicólogos, terapeuta ocupacional, 

médicos e amigos de clínica. 

Em especial, um forte abraço para aquela que sempre me 

ajudou, Psicóloga Janaína.  

Força à todos. Forte abraço.”  

Edson Guilherme 

 

“Se hoje estou bem e estou aqui é graças a minha família, 

e por ela eu agradeço à Deus todos os dias por ter me 

conduzido até a clínica Porto Seguro para tratar-me para 

que eu possa realmente encontrar o meu eu, o brilho em 

meus olhos e resgatar o sorriso em meu rosto. 

Agradeço à todos os funcionários, médicos, psiquiatras, 

psicólogos, terapeuta ocupacionai e todos os membros 

que formam esta linda família que me acolheu em todas 

as horas. Me senti segura e agora até posso me 

considerar feliz porque sei que se precisar de ajuda eu 

terei um espaço para ser tratada e acolhida, amada 

porque aqui vejo que todos levam a sério seu 

profissionalismo.”  

Alessandra 
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“Para mim foi uma honra e prazer participar desse 

tratamento, tive uma melhora excelente e aprendi 

muito”. 

Escutei muitas histórias, muitas dores, muitas lágrimas, 

em muitos momentos pude sentir a dor dos meus 

colegas, teve vez que eu tentava me expressar, mas a 

segunda maior oportunidade nesse lugar maravilhoso, foi 

aprender e nessa parte não tenho dúvidas, consegui! 

Eu falo que aprender foi a segunda porque a primeira é 

me recuperar da depressão a qual eu entrei, tive um 

resultado muito bom por mais tarde que procurei ajuda. 

Sei que tem um processo e ainda tenho que ajustar 

muitas coisas aonde foi o início de tudo. Cínica dia e sua 

equipe maravilhosa, aproveitei cada momento, cada 

atividade. Saio com a sensação que dei meu máximo e 

aproveitei cada segundo e também agradeço tudo que 

fizeram por mim. Obrigado!”  

Anderson 

 

“Manhã é quando você acorda e há uma luz em ti” H.D.T 

 

Me vejo como um tsunami, num sentido de ímpeto,  

força, bravejando opiniões e sentimentos, na intenção de 

encontrar tal luz. 

A experiência desta internação se apresentou como o 

passar de páginas do livro que retratava minha história, e 

ao mesmo tempo ressignificava um existir. 

E no passar dos dias eu me via, atônita, com a 

transparência dos fatos, buscando em meio a tudo; ver e 

ouvir com sinceridade. 

De fato descobri que a vida me crava os dentes, e por 

mais árduo que tenha sido, as mãos estendidas 

mostraram o sentido, me encaminhando aos trilhos, de 

uma nova vida, de harmonia, equilíbrio e esperança. 

Gratidão eterna aos pilares que fazem com que esta 

clínica seja um lar para os desajustados em busca de si 

mesmos. 

À Marilane, Janaína, Leila e Haroldo meu mais sincero 

respeito e carinho. 

  Anastasia P.  

 

 

Por Lucas  

 

08 DE MARÇO 

 
 

PARABÉNS A TODAS AS MULHERES 

DO HOSPITAL PORTO SEGURO!!2019 

 

 

 

EXPEDIENTE 

  Redação Geral: Alessandra, Anastasia, Bruno e 

Lucas   

Participações: Anderson e Heluisa  

Equipe Responsável: Leila Garcia Dick  

                                     Terapeuta Ocupacional 
 

   Para Sugestões 

   Visite nosso site: www.clinicaportoseguro.com.br 

   Facebook: www.facebook.com/portoseguroclinica 


