
 

Curitiba, 18 de março de 2022 

 Edição 102 

Caro Leitor 

Após exatos 02 anos estamos retornando com 
nossas edições da Gazeta da Porto, nosso jornal 
interno do Hospital Porto Seguro.  

Essa atividade permite aos pacientes a elaboração 
de matérias e pesquisas. Valorizando as 
habilidades, produções e expressões de cada 
paciente, seja no desenho, jardinagem, 
artesanato e produções de texto. Em todos os 
momentos estamos nos comunicando e nos 
expressando.  

BEM-ESTAR  

 Desde criança apresentei interesse em desenhar, tenho 

muita facilidade em desenvolver os traços. Normalmente 

reproduzo desenhos que encontro; e acrescento o meu 

toque para expressar o que estou sentindo. No momento 

em que estou desenhando, minha mente se transporta 

no desenho, e passo horas fazendo isso, o que me traz um 

imenso bem estar.   Na minha infância, eu observava 

minha mãe ajudar meu irmão nos trabalhos de artes, 

fazia maquetes e desenhos. Nas horas vagas, ela 

costurava, bordava e tricotava. Até mesmo a música 

ajudava a despertar minha curiosidade, pois ela tocava 

órgão eletrônico. Então comecei a ajudar meu irmão, fui 

me desenvolvendo e hoje faço tudo que ela fazia, mas 

com o meu toque. 

  

 

           
 

 

 

 
 

O desenho que estou fazendo no momento é um coração 

de anatomia, acho que escolhi ele; porque está 

representando o coração verdadeiro, mas o que sentimos 

está na nossa mente. E o que sentimos reflete no coração, 

isso é o que vem me representando atualmente. 

 

 

 
 Por Stephani 
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OFICINA DE JARDINAGEM 

Nesse mês tivemos um momento de grande 
participação dos pacientes na Jardinagem, onde o 
jardim foi revitalizado na coordenação do estagiário 
de Terapia Ocupacional Ricardo. Os pacientes 
pintaram os vasos, fizeram placas e pintaram a 
calçada do jardim. Foram plantadas mudas da flor 
“gazania, também chamada de funcionária”. 
Percebemos um prazer e cuidado dos pacientes 
durante a atividade. 

 

Seguem os depoimentos: 

“Gostei muito da atividade de pintura do vaso, pois me 
senti calmo e relaxado, uma sensação de paz muito 
prazerosa. Além disso; achei incrível o trabalho em 
equipe, onde todos se dedicaram para fazer o melhor. Foi 
uma oportunidade para nos permitirmos a fazer algo 
novo, diferente do que estou acostumado”.  Bruno K. 

“Me senti feliz fazendo o trabalho de restauração do vaso, 
pois pude ver como ficou depois de pronto e de como ele 
vai valorizar a imagem da clínica. Me senti útil e foi bem 
legal trabalhar em equipe.” Alexandre 

“Foi muito legal participar da atividade: pintura do vaso. 
Foi uma ótima terapia para a mente. Nos ajudou a ter 
concentração e foco. Seja na atividade e até mesmo na 
vida. Agradeço ao grupo pela atividade. “Tamo Junto”   
Heverton 

Me senti muito útil em participar da atividade de pintura 
dos vasos do jardim. Também posso dizer que contribuiu 

com meu bem estar, vivenciando materiais que sempre 
gostei de usar em alguns trabalhos.   Carlos 

 

 

“Me senti feliz em pintar o vaso vermelho, pois foi uma 
experiência que não tinha realizado ainda. Guilherme 

“Eu Alan, fiz a pintura do vaso e me senti muito 
tranquilo, muito feliz e também muito produtivo.” 

“Auxiliei na preparação das plaquinhas do jardim, 
lixando e pintando. Me senti bem, a atividade ajudou na 
área psicomotora, e ainda dei uma segunda de mão no 
dia seguinte para finalizar, me senti muito útil e 
produtivo.  Jorge 

“Na atividade de hoje me senti útil nas habilidades de 

marcenaria. Onde utilizei ferramentas que tenho 

domínio no dia a dia. Montei placas novas e auxiliei na 

pintura das mesmas.”   Paulo 
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“Eu (Igor), Douglas e Raphaelle, limpamos o canteiro de 

plantas, bem como plantamos cinco mudas. A atividade 

de jardinagem não se limita apenas em escavar, ou o uso 

de ferramentas, ou o plantio em si.  

Mas também compartilhar momentos vivenciados 
pelos colegas do grupo, os quais passavam a fazer 
relatos enquanto plantavam e adubavam. Após 
finalizada a atividade, me senti mais sereno, acredito 
que; por compartilhar com os colegas os problemas, de 
modo a servir como uma válvula aliviadora de tensão. 
Sendo assim minha conclusão: o plantio em grupo 
colabora positivamente; ao passo que existe a interação 
durante a atividade”.  Igor G. 

“Foi uma atividade tranquila, fiquei responsável pelas 
mudas. Fiquei pensando na conversa com Igor e 
Raphaelle e fiz várias reflexões. Gosto desse contato 
com a terra e sinto que posso fazer mais”.   Douglas 

“No início da atividade estava me sentindo agitada e 
muito ansiosa, mas bastou alguns minutos em contato 
com a terra e com as plantas, que já passei a me sentir 
bem melhor. Para mim foi muito terapêutico, um 
grande alívio no momento da ansiedade. 

“Por mais tempo na jardinagem” 

“Por mais mudas e terra”                                   Raphaelle 

 

 

 

 

DESENHO DA EDIÇÃO 

Desenho realizado por Amanda, representando a relação 
com o outro. 

 

 

ANIVERSARIANTES DO MÊS 

03/03 – Ana Lucia (enfermagem) 

15/03 – Rafaela Pelissari (médica) 

18/03 – Emanuel 

21/03 – Muriely Padilha (enfermeira) 

24/03 – Rossano (manutenção) 

26/03 – Licélia Braga (médica) 

27/03 – Talita Volpato (médica) 

29/03 – Murilo Ferreira (médico) 

31/03 – Vanessa M 
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BAZAR 

Já iniciamos nossas produções de Páscoa.  

Aguarde as novidades na próxima edição!! 

 

 

 Por Vanessa A. F 

 

VOLUNTÁRIOS 

Atualmente contamos com 03 voluntários: Alex, Edileine 
e Joedna, que coordenam atividades e compartilham as 
experiências com os internos. Eles realizam plantões 
durante a semana e finais de semana. 

 

 

 

 

ENSINO 

 

 

 

Iniciamos o ano com vários acadêmicos em busca de 
aprendizado e experiencia na área da Saúde Mental.  

Contamos no momento com: 

04 estagiários de Terapia Ocupacional: Bruna M. Cerazi, 
Gabrielle C. Alves da Silva, Giovana N. Rossini e                  
Ricardo Gomes. 

02 estagiários de Psicologia: Mariana M. Valarini e Paola 
D. dos Santos 

06 psicólogos da especialização em Saúde Mental com 
duração de 02 anos 

Calouros - Débora De Conto, Scheila G. Palma e                    
Orlando G. Ferreira 

1º. Ano – Bruna C. Madrigal, Gabriella T. Alves e                      
Maria Eduarda Ribeiro 

Atualmente estamos com 15 Médicos na Formação em 
Psiquiatria acreditado pela ABP, constituído por 
professores e preceptores. 
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ATIVIDADE EXTERNA 

No último dia 11 sexta feira o Hospital Dia realizou a 
Atividade Física na Praça Afonso Botelho. Onde os 
pacientes fizeram uma caminhada coletiva do hospital até 
a praça e em seguida realizaram exercícios de 
alongamento coordenados pelo Educador Físico André 
Maia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAGENS DE DESPEDIDA 

 

“Agradeço a todos os profissionais do Hospital Dia. Adorei 
o tratamento, estou bem melhor. Agora é seguir a vida lá 
fora.”                                                                                    I.P.S 
 
 
 

“Criei um laço aqui, mas o mundo acontece lá fora, 
realmente meu porto seguro foi aqui por um tempo. 
Obrigada a todos e a minha família.”                       Byane 
 
 
 

“A todos que estão em tratamento continuem fortes. 

Nada acontece por acaso. Não deixe de acreditar que 

existe um amanhã e o que hoje lhe traz tristeza, amanhã 

lhe torna mais forte. Dizer obrigado, às vezes, não é 

suficiente para agradecer o profissionalismo e cuidado 

que tiveram comigo. 

Tenho gratidão a todos os profissionais e aos pacientes. 

Que me deram o apoio que eu precisava para minha 

melhora.  Sabe, tudo que é bom dura o tempo suficiente 

para se tornar inesquecível, e hoje tendo alta melhorada 

é uma das melhores sensações que eu já tive na vida. 

Então hoje, e para sempre só gratidão”  🙏 

Atenciosamente, Nai. 

 

 
 Por Igor 
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DEPOIMENTO 

Comecei o tratamento no Hospital Dia da Clínica 
Porto Seguro, por estar com quadro grave de 
depressão recorrente desde 2012. Estava com pouca 
expectativa na melhora, pois já havia 04 anos que 
fazia tratamento psiquiátrico e psicoterápico 
ininterruptamente, mas não tinha apresentado 
estabilidade da doença. A depressão e a ansiedade 
já tinham tomado muitos anos da minha vida e tinha 
chegado no estágio que me paralisou por completo. 
Confesso que fiquei bem assustada com a indicação 
da internação, achava que não precisaria, mas foi a 
melhor decisão que tomei pela minha saúde mental. 
Me senti acolhida, protegida e pude ver minha saúde 
melhorar de maneira progressiva.  

Com uma rotina de atividades planejada pela clínica, 
voltei a gostar de praticar exercício físico, de pintar e 
socializar com as pessoas. Aprendi novas 
habilidades, como fazer o ponto caseado em pano 
de prato, arte em E.V.A, e a montar bijuterias nas 
aulas de artesanato da terapia ocupacional. Com 
isso, consegui o resgate de pequenos prazeres que a  
depressão há tanto tempo havia tomado de mim.  

Além disso, nossos encontros diários de terapia em 
grupo com o psicólogo, me ajudaram a perceber que 
não estou sozinha e que existem outras pessoas que 
dividem a mesma dor que a doença pode causar. 
Entreguei-me de coração e mente abertos e pude 
aprender novas habilidades que jamais pensei que 
seria capaz. Se eu pudesse dizer algo para quem está 
começando essa jornada, seria: nem todos os dias 
serão fáceis, mas confie no processo e veja essa 
oportunidade ser entregue a você como um 
presente de autocuidado.  

Agradeço a todos os profissionais e colegas de grupo 
que possibilitaram a minha melhora. Cada um teve 
seu papel no meu processo de cura e serei 
eternamente grata. Obrigada por me prepararem 
para que eu viva a minha melhor versão.  

"Construí amigos, enfrentei derrotas, venci 
obstáculos, bati na porta da vida e disse-lhe: não 
tenho (mais) medo de vivê-la. "  

Por Vanessa A. F.  

 

REFLEXÕES SEMANAIS 

Todas as sextas feiras entregamos bilhetes de 
reflexões durante o almoço.  

Gostaríamos de compartilhar com você leitor a frase 
de hoje sexta feira. Possibilitando um momento de 
reflexão!! 

 

 

 

EXPEDIENTE 

Redação Geral: Igor e Vanessa A. F. 

Participações:  Raphaelle e Stephani   

Equipe Responsável: Leila Garcia Dick  

                                   Terapeuta Ocupacional 
 

Para Sugestões:  

Site: www.clinicaportoseguro.com.br 

Instagran: hospitalportoseguro 

 

 

 

 

 


