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 Edição 100 

ARRAIÁ DA PORTO 

No último dia 19 tivemos a grande festa do         
Arraiá da Porto. Momento de integração e 
socialização entre familiares, pacientes, 
voluntários e equipe da Família Porto Seguro. 
Tivemos uma linda quadrilha, comidas típicas, 
brincadeiras, bingo e bazar junino. 

Pacientes e voluntários envolvidos nas 
barraquinhas. 

Abaixo algumas imagens: 

 
Equipe Técnica 

 

Estagiárias de psicologia e terapia ocupacional 

Esta 

 

 
Bazar Junino com voluntários Venilton e Odete 

  
Equipe Terapêutica 

 
 

             Equipe Terapêutica 
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RETALHOS DA VIDA 

A estagiária de Terapia Ocupacional Yasmin Almeida 

elaborou um projeto de Oficina Terapêutica: 

Retalhos da Vida. A proposta da atividade consta da 

pintura de momentos da vida dos pacientes em 

retalhos de tecido com pincel e tinta para tecido, 

com o objetivo de potencializar a expressão de 

sentimentos, desejos, criatividade e troca de 

experiências, além de proporcionar a ressignificação 

da história de vida de cada paciente.  

Em cada semana era proposto um tema relacionado 

a uma fase da vida do paciente. Iniciando num 

primeiro momento a exteriorização dos sentimentos 

em relação a infância e posteriormente cada fase da 

vida. 

 

Segue abaixo o depoimento do paciente Cesar 

Cada tema apresentado nos abre uma série de 

reflexões tendo assim um momento especial para 

nos reencontrarmos. 

Durante toda aplicação da dinâmica tentei buscar os 

sentimentos mais verdadeiros, para que realmente 

fosse transferido naquele pequeno retalho. 

Todas as fases que passamos na infância e na 

adolescência nos fez o que somos hoje. 

Temos que buscar o que há de melhor e assim nos 

tornarmos mais fortes e melhores a cada dia. 

 

 

Abaixo a Sequência dos Retalhos da Vida de Mariana 

 

Por Cesar 

 

REFLEXÃO 

“Eu não falhei, descobri 10.000 maneiras que não 
funcionam”. Isso foi dito por Thomas Edson quando foi 
questionado sobre seus erros durante a invenção da 
lâmpada. 

Talvez não falhamos conosco. Talvez apenas 
descobrimos mis uma maneira de não se conduzir a 
vida. 

Louco é aquele que busca resultados diferentes fazendo 
a mesma coisa, disse Einsten.  

Talvez sejamos capazes de aprender com os erros 
críticos e nunca mais cometê-los. 

É errando que se aprende. E é encarando esses erros 
que se cresce. 

Por  Mariana 
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ATIVIDADE DA EDIÇÃO 

Nesse mês estaremos abordando a atividade 
TEXTO E POESIA que tem como objetivo a 
expressão direta de sentimentos e vivências 
pessoais. A voz que se manifesta na poesia é a 
construção do paciente que se organiza na 
desordem do sofrimento. No momento essa 
atividade é coordenada pelas estagiarias Caroline e 
Gabriella 

Segue abaixo algumas produções dos pacientes: 

“Começar um livro novo, encontrar água limpa, um 

rio rápido, depois de horas caminhando em uma 

trilha. 

 A vista do topo de uma montanha. 

 Uma cachoeira inesperada. 

O céu de um deserto visto a noite, alguns amigos 

para compartilhar uma risada, chegar em casa, e se 

perder na bagunça com os cachorros. 

Não sei como fazer uma dia feliz mas estas são 

algumas das coisas eu transformaram meus dias.”   

Josenaldo  
 

“Gratidão é o que tenho par você meu tratamento. 
Eu abençoo toda medicação que tem recuperado 
tantas pessoas. Eu abençoo quem desenvolveu 
estes remédios e o seus fabricantes. 

Portanto o que eu tenho é uma enorme gratidão! ” 
Graça 

“A vida é um eterno aprendizado. Um dia você 
aprende no outro você esquece. Porém a cada novo 
amanhecer temos novas oportunidades de 
aprender. Novos motivos para acertar é aprender 
com seus erros! ” S. 

“Tenho como meta ter mais compreensão a meu 
respeito. Entender as minhas limitações e melhorar 
a partir disso. O objetivo é alcançar o equilíbrio 
necessário entre a emoção e a razão, que se reflete 
nas minhas ações. Também levo como meta, a cada 
dia conhecer algo novo, uma ideia, um lugar, uma 

pessoa, qualquer situação que desperte o 
conhecimento. P. 

 

DESENHOS DA EDIÇÃO 

Na imagem a seguir o paciente demonstrou a forma 
como se sente diante das demais pessoas. E pediu para 
não se identificar. 

 

 

A seguir a imagem do Richard 

 

Mesmo depois de um abismo, você pode ter 
esperança e voltar a ver a beleza da vida. Só 
depende de você!!  

Por Richard  
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01 ano 100% LIVRE DO TABACO 

 

 
No dia 06 de junho a Porto Seguro Clínica completou         

01 ano com um ambiente 100 % Livre do Tabaco.             

Essa data foi marcada por uma palestra Psicoeducativa 
com nosso Reabilitador em Dependência Química 
Haroldo Machado. Trazendo sua experiência e sabedoria 
mostrando que com determinação e força de vontade é 
possível tratar a Dependência Química do Tabaco. 

 

 

A clínica Porto Seguro oferece um Programa de 
Tratamento para o Tabagista. Estamos a sua 
disposição para maiores esclarecimentos. 

 

 

MURAL DAS ARTES 

 A oficina de Mandalas tem sido muito utilizada pelos 
pacientes para representatividade de forma 
simbólica baseada em figuras geométricas. A 
mandala é o símbolo da totalidade, integração e 
harmonia, podendo ser utilizada de vários modos: 
promoção de cura, decoração, harmonização, entre 
outros. Suas formas e cores expressam pensamentos 
e emoções, podendo ser utilizados como meditação 
e relaxamento. A proposta da atividade refere-se ao 
processo criativo do paciente, utilizando materiais, 
formas que fazem refletir, como também músicas, 
que permitem ao paciente resgatar sentimentos 
positivos, transformando a realidade. 

 

A estagiária de terapia ocupacional Thaiane 
Ferreira retomou essa atividade na clínica trazendo 
uma fundamentação teórica. E como finalizou seu 
estágio, no momento essa atividade tem sido 
coordenada pelas estagiárias de psicologia Mariana 
e Kauana. 
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ANIVERSARIANTES JULHO 

02 – Luciana Maria Lourenço – serviço social 
06 – Franciely Lopes da Silva - médica 
12 – Walquiria Kellner - médica 
20 – Cleonice Minas – auxiliar de limpeza 
29 – Guilherme Solfa - médico 

 

Parabenizamos a todos os 
aniversariantes!                    

 

 

VOLUNTÁRIOS 

Atualmente contamos com um grupo de 07 
voluntários: Betina, Carlos, Edileine, Francielle 
Odete, Reni e Venilton. Grupo animado e 
sensibilizado a ajudar o próximo.                             
Coordenando oficinas de artesanato e jardinagem. 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOIMENTO 

Desde que cheguei na Clínica Porto Seguro, senti uma 

enorme segurança, e me senti acolhida;  porque fiz 

muitas amizades e pude contar com esses grandes 

profissionais que trabalham aqui na clínica. 

Nos momentos tristes eu tive apoio, nunca me deixaram 

sozinha um só segundo. Ás vezes é normal bater uma 

solidão, mas aqui é como uma família, sempre tem 

alguém para trazer uma palavra de conforto. 

Meus dias aqui foram maravilhosos, meu tratamento foi 

muito proveitoso. Lindas palavras ditas por grandes 

profissionais, saio feliz, plena; com um novo propósito de 

vida, medicada e amparada e acima de tudo orgulhosa de 

ter escolhido a Clínica Porto Seguro para tratar meu 

alcoolismo. Sou Alessandra tenho 41 anos e me sinto 

amparada por de ter onde procurar ajuda quando as 

coisas não estavam bem. 

Hoje saio feliz e muito grata por ter passado pela Clínica 

Porto Seguro 

 

Por Alessandra   

 

SETEMBRO AMARELO 

Aguarde na próxima edição  

Estaremos INFORMANDO sobre as ações da Porto 

Seguro na Campanha de Prevenção ao Suicídio. 

Porque VIVER VALE A PENA!! 
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MENSAGENS DE DESPEDIDA 

Devolutiva do estágio obrigatório de Terapia 

Ocupacional da UFPR, do primeiro semestre. Com a 

Supervisora Local – Preceptora Leila Garcia Dick e 

Supervisora Monica M. Macedo Ignácio 

 

 
 

 

A grade curricular do curso de Terapia Ocupacional da 

UFPR, estabelece que possamos passar pela vivencia na 

Saúde Mental.  

Enquanto estagiária, trabalhei no contexto hospitalar e 

na neuropediatria, sempre acreditei que passar pela 

Saúde mental seria essencial para minha formação e 

estava certa. 

Desde o início desse estágio as experiências vivenciadas 

tornaram-se um exercício de reflexão, trabalhar com a 

Saúde Mental resgatou o sentimento que me trouxe a 

escolher e me tornar uma Terapeuta Ocupacional. 

Agradeço a todos que de alguma forma acrescentaram e 

me auxiliaram nesse processo. Aos profissionais, 

agradeço a paciência para comigo e com as minhas 

angustias, pelos ensinamentos e contribuições.  

Aos pacientes, pela confiança, pelo carinho e pela troca 

de experiências. E ao destino, agradeço a oportunidade. 

Yasmin Almeida 

 

 

Entre fevereiro a junho de 2019, foi realizado estágio 

supervisionado em Terapia Ocupacional. 

Durante esse período de estágio nos deparamos om 

muitos casos, entre eles, perdas e principalmente 

resultados através do tratamento. Realizamos atividades 

reflexivas e de interação social, com auxilio e interação. 

Através dessas experiências, concluímos a diferença do 

profissional de terapia ocupacional, na qual se encontra 

na empatia do sujeito, possuindo p objetivo de estimular 

a desenvolver a reestruturação de suas atividades de vida 

diária (AVDs) e atividades de vida prática (AVPs) e 

Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD), levando 

em consideração seu sofrimento psíquico, mas também 

sua potencialidade. 

Hoje se encerra um ciclo da minha vida acadêmica, mas 

com muita gratidão pela semente plantada, chamada 

experiência, na qual futuramente dará frutos na minha 

vida profissional. 

Agradeço a todos os pacientes que de alguma maneira se 

deixaram ser acolhidos por nós. A toda equipe da Clínica 

Porto Seguro que nos acolheu e particularmente a 

Terapeuta Ocupacional Leila Dick pelo extraordinário 

trabalho e dedicação.  

Grande ABRAÇO  Thaiane E. Ferreira 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE 

  Redação Geral:  Mariana, Cesar e Richard 

Participações:   Rodrigo, Thaiane e Yasmin 

Equipe Responsável: Leila Garcia Dick  

                                     Terapeuta Ocupacional 
 

   Para Sugestões 

   Visite nosso site: www.clinicaportoseguro.com.br 

   Facebook: www.facebook.com/portoseguroclinica 

 

 


