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ENQUETE COM OS PACIENTES 

Foi desenvolvido uma enquete com os pacientes a 
respeito das atividades que eles mais gostam no hospital 
Porto Seguro. Segue abaixo: 

Larissa: Desenho, porque desenhar me deixa menos 
ansiosa, pois distraio a cabeça. E musicoterapia que me 
permite expressar melhor as minhas emoções. 
 

Nayara: Pintura com tinta e atividade física, pois faz bem. 
 

Guilherme: Gosto de música e em casa eu toco violão por 
isso gosto da musicoterapia. 
 

Larissa: A visita me faz matar a saudade dos meus 
familiares. 
 

Renata: DescontraSOM, porque me alivia. 
 

Júnior: Apresentar a casa e conversar. 
 

Charles: Musicoterapia, pois é muito terapêutico. 
 

Everaldo: Fênix, com a Suzane, por sua competência. 
 

Jaime: Palestras, pela inteligência dos participantes, 
como por exemplo, Haroldo. 
 

Mauro: Terapia em grupo com Janaína, por seu 
profissionalismo com os dependentes químicos. 
 

Diego: Gosto de todas as atividades. 
 

Lincon: Música, atividade física e artes. 
 

Tatiane: DescontraSOM, pois distrai a mente. 
 

Neida: Musicoterapia e arte, pois relaxa e traz 
sobriedade. 
 

Maria Beatriz: Horta, música e artesanato. 
 
Aqui no Hospital Porto Seguro são desenvolvidas muitas 
atividades, onde os pacientes descobrem habilidades que 
antes desconheciam sentindo-se mais funcionais e 
produtivos. Trazendo qualidade de vida para aquele que 
havia perdido esperança de tudo e todos!! 
 

 
 

Por Mariana e Julio 

MENSAGENS DE DESPEDIDA 

 
 
  “Eu resisti muito a internação, mas agora vejo que foi 
a melhor escolha que eu fiz. A equipe é maravilhosa, o 
tratamento teve efeito muito rápido. Quero agradecer 
a todos, equipe e demais pacientes, por terem me 
acolhido tão bem. Vou lembrar dessa experiência para 
sempre e vou indicar a clínica para quem precisar. Feliz 
Natal a todos!! Neli 
 
“Acho que me internar foi muito bom. Nos primeiros 
dias fiquei ansiosa e com vontade de sair, mas depois 
isso passou e foi muito bom. Conheci várias pessoas em 
várias situações diferentes que me fez repensar sobre 
minha doença e aceitar que todos podem encontrar 
uma saída. Agradeço a toda equipe, vou sentir 
saudades. Vou continuar meu tratamento lá fora. Silvia 
 
“O tratamento na Porto Seguro foi ótimo para mim, pois 
me fez ver de outra perspectiva minha doença 
(dependência química) que preciso tratar pelo reto da 
minha vida. Para que eu possa ter êxito em ficar limpo. 
A equipe conta com profissionais excelentes e muito 
bem qualificados. Estão de parabéns”! César 
 
“Fui muito bem tratada aqui, e agradeço a todos que 
fizeram algo para ajudar na minha recuperação. ” 
Larissa 
 
“O tratamento que tive durante todos esses dias foi 
ótimo. Profissionais muito bem capacitados para me 
atender, minha evolução foi muito boa. Tenho a 
agradecer a essa equipe e desejo que continuem 
ajudando pessoas que precisaram tanto quanto eu. ” 
Eduardo 

 
No período de hospital dia tive a oportunidade de 
perceber que eu precisava de ajuda profissional. Sou 
muito grata aos profissionais. Agradeço de coração a 
todos!  Um grande abraço.  Claudia 
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REFLEXÃO I 

Lugar dos diferentes 

No lugar dos diferentes todos são iguais. Filmes e 
enredos passados se repetindo no presente, onde os 
mesmos tentam ser diferentes para serem aceitos pelos 
seus iguais. Pois um grande sábio já dizia: “Nada se cria, 
tudo se copia. ” 

Pensando bem... a autenticidade é o melhor caminho 
para se libertar das máscaras.  

 

Por Nilton  

REFLEXÃO II 

Viver 

Gostaria de saber 
De saber como viver 
Porque viver é pensar 
Mas também é sofrer 
 
Viver também é alegria, 
Viver também é esperança 
Viver é ver a calmaria 
E a beleza da praia mansa 
 
Viver às vezes é dor, 
Tão forte de não se aguentar 
Que alguém ouça o meu clamor  
Para minha vida não tirar 
 
Também sei olhar o que é bom 
Agora vou lhes falar 
Declaro em alto som 
Que viver é para se amar 
 
Vamos aproveitar o tempo 
Enquanto temos agora 
Vamos explorar o mundo 
Mundo este que tem lá fora 
 
Cante comigo 
Esta canção 
Que vida é isto  
Que a vida é emoção 

Por Felipe 

 

 

REFLEXÃO III 
 

Para os navegantes de primeira viagem  
Certo dia, aqui viemos parar 
Às vezes com ajuda de oito 
Pois cá nem todos gostam de estar 
 
Com o tempo nos habituamos e até gostamos 
Afinal, quase todo mundo tem um problema diferente 
Porém, a clínica tem uma equipe dedicada  
A fazer o melhor para cada paciente 
 
No nosso porto seguro não se discute futebol ou região 
Tem regras e combinados  
Mas no final das contas 
Todos se sentem amados 
 
Até que um dia nossa estada chega ao fim 
É a hora do mundo encarar 
Sem esquecer 
Onde é o nosso verdadeiro lugar 
 
Na despedida, falta palavras a dizer 
Por todas as experiências vividas 
Há infinitas coisas há agradecer                    Por Marcos 

 

 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

O Hospital Porto 
Seguro se 
preocupa com a 
Consciência 
Ambiental e vem 
trabalhando a 
Sustentabilidade, 
Conscientização e 
Educação 
Ambiental! 
Vamos aderir essa 
idéia! 
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BEM-ESTAR 

 
Existem fortes evidências de que a má alimentação está 

associada à depressão. O inverso também já foi 

demonstrado, a saber, que uma dieta saudável, rica em 

frutas, vegetais, peixe e carne magra, estão associadas a 

um risco reduzido de depressão. Até o momento, apenas 

um estudo controlado randomizado foi realizado com 

resultados mostrando que uma intervenção na dieta 

pode reduzir os níveis clínicos desse transtorno. O estudo 

da referência é o primeiro a apontar que adultos jovens 

com sintomas de depressão elevados podem se envolver 

e aderir a uma dieta saudável e que isso pode reduzir os 

sintomas da depressão com apenas três semanas de 

intervenção. 

Fonte: @meucerebro 

 Por Yedda 

PALESTRA NA ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO 

A Nutricionista da Clínica Porto Seguro, Marina 
Engelherdt, ministrou uma Palestra sobre Mindfull 
Eating, para os pacientes que sofrem de Dependência 
Química.  
 
Mindfull Eating é um termo do inglês, e significa Comer 
com Atenção Plena. Na correria do dia-a-dia, é muito 
comum nos alimentarmos com comidas 
industrializadas, ricas em gorduras, açúcares e sódio. 
Também é comum comer sem prestar atenção nas 
quantidades corretas de carboidratos, proteínas e 
lipídeos necessários para nossas tarefas diárias. E, 
muitas vezes nem prestamos atenção nos sabores dos 
alimentos.  

Para despertar essa nova percepção sobre o ato de 
“comer”, a Nutricionista Marina desenvolveu uma 
atividade na qual os pacientes comeram 4 uvas passas, 
de olhos fechados, seguindo as instruções dela. 
 Essa atividade proporcionou aos pacientes 
novas sensações e percepção sobre os sabores, 
resgatando memórias afetivas relacionadas aos 
sabores, fazendo sentir o gosto do alimento de forma 
positiva ou negativa, proporcionando desenvolver uma 
atenção maios ao tempo de apreciar o alimento. 
 Aliás, Marina esclarece que esse tempo de 
apreciar o alimento está muito relacionado à fome e a 
saciedade. Se estamos muito famintos temos pressa 
para nos saciarmos. E tanto a fome quanto a saciedade, 
vão além do aspecto fisiológico, interferindo em nosso 
psicológico.  
 Segundo ela, é possível, a partir disso 
estabelecer uma escala de fome e saciedade que nos 
ajudam a desenvolver a Mindfull Eating. Esse modo de 
comer com atenção plena e ainda a fome hedônica 
(emocional, que temos vontade de comer açúcares, 
sódio, gorduras saturadas). Esse tipo de fome ocorre 
quando estamos muito tristes, eufóricos, estressados 
ou ainda quando estamos com pouco tempo para se 
alimentar.  
  Desenvolver a Mindfull Eating promove uma 
melhor qualidade de vida, para todos, especialmente 
pessoas com transtornos alimentares, depressão e 
dependência química.  

Por Julio 
  

PIADA 

Um caipira chega à casa de um amigo que está vendo TV 
e pergunta: 

- E aí firme? 
O outro responde: 
- Não, futebor. 

 

Por que o pinheiro não se perde na floresta? 
Porque ele tem uma pinha (um mapinha). 
 
Por que Napoleão era chamado sempre para as festas na 
França? 
Porque ele era bom na party.  

 Por Yedda  
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CULINÁRIA 

 
 

CESTINHAS DE FRANGO 

Ingredientes: 

 2 pacotes de massa de pastel redonda 

 1 peito de frango cozido desfiado 

 1 copo de requeijão cremoso 

 ½ cebola picada em cubos 

 1 tomate picado sem pele 

 2 dentes de alho picados 

 Cheiro verde e salsa a gosto 

 Azeite a gosto 

Observação: 

Usar forminhas de pão de queijo 

 

Modo de preparo: 

 

Cestinha: 

Unte as formas com um pouco de óleo. Encaixe as massas 

para que fique parte para fora da forma, formando uma 

cestinha. Os pedaços podem ser redondos ou quadrados. 

Leve para assar em forno preaquecido a 200º C até que 

fiquem douradas. 

 

Recheio: 

Frite a cebola, o alho e o sal até dourar, em seguida, 

acrescente o tomate para refogar. Adicione o frango e o 

requeijão, deixe o molho reduzido. Finalize com o cheiro 

verde e a salsa. Você pode usar outros recheios, a 

sugestão é que não seja muito líquido, evitando que a 

cestinha fique mole.  

 

Sugestões: Paté de atum, paté de berinjela, guacamole, 

queijo e presunto, doce de leite, nutela...  

 

Realizamos recentemente essa receita na na oficina 

culinária.  

Acompanhe a seguir o comentário feito pelos 

participantes: 

“Cozinhar nos traz a sensação de relaxamento, mesmo 

não sendo na nossa casa. ”   Gerson. 

“Cozinhar em equipe torna o processo mais organizado, 

leve e gostoso, para o preparo da refeição.                     

Foi uma ótima experiência! ”  Yedda. 

“Por ser uma atividade e não uma obrigação, torna o 

processo mais espontâneo, ainda mais aprendendo uma 

receita nova. ”  Edson. 

 Por Yedda 

 

TEXTO E POESIA 

Semanalmente temos a atividade Texto e Poesia onde os 

pacientes tem a oportunidade de elaborar e criar uma 

poesia. Segue abaixo a poesia da Yedda 

 

Coragem 

 

Para amar,  

Eu preciso coragem... 

Para arriscar, 

É preciso coragem... 

Para viver, 

Precisamos de coragem.. 

Para lutar, 

Basta ter coragem... 

E você? 

Tem coragem de errar? 

Coragem para recomeçar? 

Se não tem,  

Busque ajuda! 

Não pare, 

Não desista! 

Tenha coragem, 

Mantenha a fé, 

Volte a sonhar...  

Por Yedda.  
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DESENHOS DA EDIÇÃO 

OFICINA DE MANDALA: Guilherme reproduziu o olho da 

colega dando noção da profundidade e intensidade de 

um olhar! 

 

 
 
 
PINSTRIPE: Pintura “fina” em carros. Igor relata que é um 
desenho sem base para destacar pontos epecíficose sem 
vida. Inspiração vinda no momento do trabalho de CURA. 
 

 

 
 

Pintura realizada por Lucilene reproduzindo a 
sustentação e as cores que o tratamento oferece! 
 

 

Por Yedda 
 

VOLUNTARIADO 

Atualmente 
contamos 
com 06 
voluntários: 
Betina, 
Edileine, 
Igor, João, 
Odete e 
Rafaela.   

O Hospital Porto Seguro parabeniza nossos queridos 
voluntários e externa uma imensa gratidão por todo 
tempo, carinho e respeito dedicado aos nossos 
pacientes. 

ANIVERSARIANTES DEZEMBRO 

05 – Thiago R. Rocha – médico 
11 – João Otávio Sorrilha B. V. Marques - médico 
12 - Maria Aparecida Lopes José – gestão hospitalar  
13 – Eloina Braz – técnico de enfermagem 
15 – Luiz Fernando M. V. Motta – médico 
16 – Jeferson Farinazzo – enfermeiro 
19 – Isabella Vieira Belleze – médica 
24 – Suzane Berger – psicóloga 
24 – Vilma da Costa L. Santos – Recepção 
29 – Mariana Chahin Makhoul – médica 
31 – Marli Aparecida de Oliveira - telefonista 
 

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

O Hospital Porto Seguro tem uma parceria com a 
UFPR junto ao departamento de Terapia Ocupacional. 
E nessa semana encerramos mais um grupo de estágio 
obrigatório de Terapia Ocupacional. 

Queremos agradecer a participação das estagiárias Ana 
Cláudia da Silva de Souza, Endrica Fernandes Araújo 
e Mariana Nicole Cassola Theobald. Agradecemos 
também a Professora Monica M. Macedo Ignácio pela 
parceria e disponibilidade. 

As estagiárias passaram 04 meses conosco 
desempenhando e elaborando atividades ocupacionais 
trazendo suas contribuições e trocando suas 
experiências. 

Segue abaixo um depoimento das estagiárias: 

Mariana 
 
Porto Seguro: lugar de refúgio ou de segurança; que 
transmite força e coragem. A definição de Porto Seguro, 
para mim, nunca foi tão literal, tão significativa. O estágio 
de Terapia Ocupacional aqui coroou o fim de um ciclo, 
tornando-me mais forte, corajosa e segura para seguir 
meu caminho profissional. Obrigada a toda a equipe e 
pacientes por me proporcionarem essa experiência tão 
marcante e transformadora! 
 

 Ana Claudia 

“E ao fim desta última experiência enquanto 
estudante, posso dizer que minha formação 
profissional é muito mais completa após minha 
passagem pelo Hospital Porto Seguro, onde tive a 
oportunidade de conviver com profissionais que me 
acolheram muito bem e, juntos, me ajudaram a 
lapidar a Terapeuta Ocupacional que pretendo ser. 
Estou verdadeiramente honrada por ter feito parte 
desta equipe, por ter tido a oportunidade de 
experienciar momentos únicos, por tanto 
conhecimento agregado em tão pouco tempo. Para 
além, tive a chance de ressignificar o contexto da 
saúde mental, o corpo do indivíduo em sofrimento - 
meu principal objeto de estudo enquanto estagiária - 
e as dinâmicas, as relações humanas, consigo, com 
o outro e com o mundo. E com o encerramento deste 
processo me sinto grata por cada vivência aqui 
dentro, por cada contato e, principalmente, por estar 
sob a brilhante orientação da Terapeuta Ocupacional 
da instituição, que me acompanhou ao longo deste 
processo e me motivou a acreditar no raciocínio 
profissional que desenvolvia desde o princípio”. 

Endrica 
 

 

 

BAZAR DE NATAL 

 

Venha conferir nossos produtos natalinos, temos 
várias novidades para você presentear!! 

EXPEDIENTE 

Redação Geral: Mariana e Yedda    
Participações: Julio, Nilton, Felipe e Marcos  

Equipe Responsável: Leila Garcia Dick  

                                     Terapeuta Ocupacional 
 

Visite nosso site: www.clinicaportoseguro.com.br 

Facebook: www.facebook.com/portoseguroclinica 

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

