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ENTREVISTA 
 
Nesta edição elaboramos uma pergunta para cinco 
profissionais a respeito da Dependência Química. 
Qual a maior dificuldade no tratamento da 
Dependência Química? 
 

Dra. Marilane (médica): A negação da doença pelo 
paciente. 
 

Marisa (psicóloga): Quando o paciente não aceita que 
tem uma dependência química; e faz o tratamento sem 
motivação. Acredita que tem o controle do uso de 
substâncias e que não precisa de ajuda. Procura o 
tratamento pela família ou por outros motivos, mas não 
por si mesmo. 
 

Leila (terapeuta ocupacional): Quando o paciente 
apresenta resistência em realizar as atividades; pela 
dificuldade em aceitar sua doença, achando que a 
ocupação é desnecessária.  
 

Regina (técnica de enfermagem): quando o paciente 
interna contra a vontade dele, nos primeiros dias fica 
mais difícil a aderência dos combinados na comunidade. 
Quando são passadas as orientações o paciente não 
aceita e acha que tudo está contra ele. Após um período 
de internamento o paciente vai aceitando e entendendo 
que precisa de ajuda. 
 

Loraine (estagiária de psicologia): a maior dificuldade é 
a aderência do paciente ao tratamento, por ser muito 
difícil aceitar a dependência química como doença. A 
partir do momento que aceita, a maior dificuldade é 
mudar antigos hábitos que possuía quando estava na 
“ativa”. 
 

Queremos agradecer os profissionais que colaboraram 
com a gazeta e podemos concluir que o maior desafio da 
Dependência Química é de aceitar que é uma doença e 
que precisa de tratamento. 

 Por Rick   
 

PIADA 
O menino chega para o pai e pergunta:  

Pai azeitona voa? 

O pai responde: 

É claro que não filho.  
Xi pai, então acabei de comer um bezouro. 

Por Valdeni  
 

 

CURIOSIDADES 

 ALCOOL E POBREZA 

VOCÊ SABIA que sete de cada dez brasileiros que 
ganham mais de R$ 1 mil por mês bebem de forma 
abusiva? 

 O consumo, que já era bastante expressivo, explodiu 
nessa parcela da população nos últimos seis anos, 
segundo o Levantamento Nacional de Álcool, feito pela 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). A 
pesquisa mostra que, quanto menor a renda, maior o 
consumo excessivo do álcool. Na classe E, 71% bebem 
de forma exagerada. Na C o índice é de 60%. Na B de 
56% e na A de 45%. A lógica se repete quando se 
analisa o crescimento do consumo excessivo entre os 
diferentes grupos sociais. Quanto menor a renda, 
maior o aumento no período avaliado, entre 2006 e 
2012. 

Fonte: Gazeta do Povo 12/04/2013 

   Por Cristina Maria    

 

ANIVERSARIANTES ABRIL 
 

10/04 – Helio Barbosa (médico) 

11/04 – André 

12/04 – Vera Alves (serviços gerais) 

12/04 – Ivete Rocha (auxiliar administrativo) 

14/04 – Rubia 

22/04 – Karla 

24/04 – Paulo Ribeiro (prof Educação Física) 

24/04 – Fernanda (psicóloga) 

26/04 – André Tchaika (médico) 

26/04 – Cleandro Carnieri (médico) 

29/04 – Mariluz Vieira (técnica de enfermagem) 

30/04 – Daiane  

 

Por Rick e Karina 

 

 

 

 

http://paginascompletas.blogspot.com/2013/03/parabens-mana.html
http://blogs.diariodepernambuco.com.br/politica/?p=14521
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ATIVIDADE DA EDIÇÃO 

Escolhemos a atividade de confecção dos cartões de alta 
para falarmos sobre o prazer do fazer. 
 

1- CONFECÇÃO DOS CARTÕES DE ALTA 
Esta atividade ocorre semanalmente e são 
confeccionados para os pacientes que tiveram 
sua alta agendada 
 

Sempre que elaboramos os cartões de alta recortamos 
figuras de revistas que possam alegrar a vida da pessoa 
em casa. Ele são feitos de acordo com a personalidade 
da pessoa. Todos escrevem neles suas mensagens de 
apoio. Sarita  

 
“Quando sentamos para preparar os cartões de alta, 
observamos o perfil da pessoa para escolhermos os 
desenhos, o mesmo acontece com o que deixamos 
escrito nos cartões como lembrança; uma palavra amiga 
e de otimismo para que a mesma consiga sobreviver no 
mundo lá fora.”   Ana Maria 
 
“Quem está saindo de alta está tentando viver uma nova 
vida lá fora. Quando nos reunimos para a confecção 
aproveitamos para conversar de um tudo, nos cartões 
vão coisas sérias, culinária e de quebra umas piadinhas.” 
rsrsrs   Indianara 
 
“É na realidade algo que o paciente goste e traga prazer, 
prazer pela vida, carinho, amizade, valorizando o  que a 
pessoa tem de único e belo. Carla 

 
                                      Por  Karina e Rick  

 
 

 

 

REFLEXÃO I 
 
“A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. 
Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente, 
antes que a cortina se feche e a peça termine sem 
aplausos”. Charles Chaplin 
  

“Acredite em si próprio e chegará um dia em que os 

outros não terão outra escolha senão acreditar em 

você” Cynthia Kersev 

 

Por Rick 

  

REFLEXÃO II 
 
A ceite sua ansiedade 
C ontemple as coisas em volta de você 
A ja como se não estivesse ansioso 
L ibere o ar de seus pulmões  
M antenha os passos anteriores 
E xamine seus pensamentos 
 
S orria, você conseguiu 
E spere o futuro com 
aceitação!!! 
 

Por Karla 

 

 

REFLEXÃO III 
 
O Burro no Poço 
 
Um dia, um burro caiu num poço e não podia sair dali. O 
animal chorou fortemente… durante horas, enquanto o 
seu dono pensava no que fazer. Finalmente, o camponês 
tomou uma decisão cruel: concluiu que já que o burro 
estava muito velho e que o poço estava mesmo seco, 
precisaria de ser tapado de alguma forma. Portanto, não 
valia a pena esforçar-se para tirar o burro de dentro do 
poço. Chamou então os seus vizinhos para o ajudar a 
enterrar o burro vivo. Cada um deles pegou uma pá e 
começou a atirar terra para dentro do poço. O burro 
entendeu o que estavam a fazer e chorou 
desesperadamente. Até que, passado um momento, o 
burro pareceu ficar mais calmo. O camponês olhou para 
o fundo do poço e ficou surpreendido. A cada pá de 
terra que caía sobre ele o burro sacudia-a, dando um 
passo sobre esta mesma terra que caía ao chão. Assim, 
em pouco tempo, todos viram como o burro conseguiu 
chegar até ao topo do poço, passar por cima da borda e 
sair dali.  

Autor: desconhecido dessa história 
 
Moral da história: As vezes nós temos que nos portar 
como o “burro” dessa história; que a terra que cai nas 
costas são as coisas ruins que buscamos ou que lançam 
contra nós. Podemos sair dos buracos mais profundos se 
não nos dermos por vencidos, para que assim possamos 
sair de cabeça erguida. Foi o que eu tentei fazer. 
 

Por Jean 

 

http://sociedadedospoetasamigos.blogspot.com/2012/08/reflexao-maria-anita-guedes.html
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DEPOIMENTO DA EDIÇÃO 
 

Tudo que eu sonhei na juventude eu conquistei: Um 
marido lindo, carinhoso, responsável, trabalhador, meu 
melhor amigo. Dois filhos, um menino e uma menina. 
Precisa maior perfeição? Saudáveis, inteligentes, bem 
resolvidos, hoje o menino engenheiro e a menina 
advogada e muito bem casada. 
 
Uma casa ótima, cachorros queridíssimos, carro, 
geladeira cheia. Sempre fui muito estudiosa. Fiz 
faculdade de educação física e de arte-especialização em 
música. Pós-graduação em psicopedagogia, além de uma 
série de cursos. 
O trabalho dos meus sonhos: professora como a minha 
bisavó, avó e mãe. Alunos maravilhosos e amáveis 
durante 28 anos. 
Muitos amigos, relacionamento fácil com qualquer tipo 
de pessoa, de qualquer idade. 
 
Aos poucos comecei a me sentir frustrada com o meu 
trabalho. Os alunos mudaram drasticamente seu 
comportamento. Uso de álcool, drogas, desinteresse 
pelos estudos, desrespeito. Número crescente de alunos 
em sala de aula. Cenas de sensualidade, uso de 
palavrões, porte de armas, violência gratuita, barulho, 
agressões verbais, gritos... 
 
Sentia-me em meio a uma guerra, tentando me livrar 
dos “tiros” que vinham dos alunos, dos colegas, da 
direção, da massa superior. 
 
No dia 27 de maio de 2010, na nona aula do dia, após 20 
minutos de tentativas de colocar a turma em ordem 
para dar minha aula maravilhosamente preparada sobre 
surrealismo, incluindo leitura, vídeos e discussões sobre 
a diferença de sonho que se sonha dormindo e o sonho 
que se sonha acordado, mostrando o discurso “I have a 
dream” de Martin Luther King, desisti. 
Juntei meus trapos e fui para casa. Chorei dias, meses, 
até começar o tratamento psiquiátrico e psicológico.  
Sempre tendo que enfrentar peritos despreparados para 
sofredores mentais, até a aposentadoria compulsória. 
Com 60% do salário. 
 
No dia 21/10/10 desisti de viver. Tomei todos os 
remédios que encontrei. Fui salva e veio a primeira 
internação integral. Depois tratamentos ambulatoriais, 
CAPS, Hospital Dia. 
 

Em 2012 acabei a amizade com meus irmãos e melhor 
amiga (comadre). Não tendo nenhuma condição de ser 
contrariada ou injustiçada. 
 
Só dor e solidão Muita dor e solidão. 
 
Em 2013, o propósito de voltar a ser feliz, estava 
conseguindo; até que um de meus cachorros morreu, 
parentes fizeram desfeita com minha filha e com a 
minha aparência. E por último o governo me mandando 
uma carta abaixando vertiginosamente meu salário. 
 
No dia 09/04/2013, escrevi disparates pela rede social 
para todos que me ofenderam, quebrei meu violão, 
raspei os meus cabelos e cortei os pulsos sem sucesso. 
 
Hoje estou internada na Porto Seguro Clínica, me 
sentindo muito segura, envolvida em um clima de 
solidariedade. Fazemos atividades maravilhosas como 
jogar vôlei; na primeira vez errava todos os saques, mas 
o professor com toda calma me ensinou a técnica e a 
minha auto estima elevou-se ao máximo quando 
começara, os aplausos dos meus colegas com o meu 
sucesso. 
Nunca havia tido a oportunidade de jogar sinuca e uno e 
da mesma forma fui incentivada a aprender e consegui 
avançar bastante, o que me fez me sentir importante. 
Nas aulas de música e musicoterapia fui super elogiada 
pela minha afinação, o que me fez lembrar que tenho 
um potencial que havia esquecido. 
Quando peguei pela primeira vez em uma agulha para 
costurar, na atividade de artesanato no atelier eu pensei 
“isso não vai dar certo”; mas o resultado foi uma linda 
florzinha que poderá enfeitar os cabelos de uma 
menina. As primeiras pinturas que fiz para expressar 
meus sentimentos; foram extremamente negativas; hoje 
só pinto flores. 
 
Fui reconhecida pela minha capacidade de comunicação 
e hoje faço a recepção das novas internas (na comissão 
de recepção e despedidas), mostrando as instalações e 
falando das regras, uma delas até comentou, que 
pensou que eu trabalhava aqui. 
 
Aqui sou medicada, cuidada e protegida, tenho muitos 
amigos entra os pacientes, os profissionais e os 
estagiários. 
 
Para Reflexão: “A doença não escolhe a quem” 
Para o futuro? Esperança..... Esperança....... Esperança  
 

Por Iria 
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MENSAGENS DE DESPEDIDA 
 

 

“Criar, estudar e aperfeiçoar-se constantemente” 
Edimar 

 
Andar pelo caminho é bem mais fácil que construir. 
Precisamos de esforço, dedicação e trabalho.  

Eloi 
 
Parabéns por você ter dado o seu primeiro passo 
para se encontrar e se ajudar. Espero que vocês 
saiam daqui como eu estou saindo (se 
parabenizando). Pronta para viver com saúde não 
esquecendo de ser verdadeira comigo mesma e 
com o tratamento.  

Luciane  
 
Agradeço a todos os terapeutas e colegas 
pacientes pela acolhida e pela satisfação de ter 
feito amizades interessantes durante meu 
tratamento. 

Valdenir 
 
Agradeço a todo o corpo médico, terapeutas e 
colegas pacientes que me ensinaram muitas coisas 
que vão servir para eu levar para o meu cotidiano, 
um grande abraço e que Deus abençoe a todos. 

André 
 

Por Jocimara e Rick 

 

CHÁ DAS MÃES  
 

 

No próximo dia 07 terça-feira ás 15:30h  

teremos o CHÁ DAS MÃES.  
Convidamos todas as mães da Porto Seguro Clínica e 
também as mães dos pacientes para participarem. 

Teremos uma confraternização muito gostosa com os 
familiares e pacientes. 

Ah!!! Teremos  também sorteio de brindes.  
Você não pode perder. Pegue seu convite!! 

 

 

 

 

 

MÃE 
 

A sinfonia de ter uma mãe 

 

 No começo a gente não entende nada. Lá 
dentro, se tivéssemos memória, devia ser confortável, 
quentinho, porém turbulento. Tudo que ela come vem 
pra gente, tudo que ela fala/canta, tudo que ela chora. 
 Aí a gente sai. Continuamos com o calor do colo 
e o timbre daquela voz apaixonada e boba, a qual se 
sente presenteada com o nosso “chororô”.  Então, 
descobrimos que, se chorarmos, mamãe vem. Vem 
cantarolar pra gente dormir, pra gente comer e, até 
mesmo na hora do banheiro. 
 Um belo dia esse choro para de ser atendido a 
todo e qualquer momento, mas aí a gente já internalizou 
as notas, a pauta e até as letras com as quais aquela 
mulher maravilhosa tanto nos cuidou. 
 Mães, 
 Nunca esqueceremos a sensação sublime dessas 
primeiras composições realizadas pela dupla mais 
aclamada daquele nosso pequeno mundo, mesmo que 
inconscientemente.  
 O importante é que saibam: 
Às vezes saímos do tom, mas a maestrina de nossas 
vidas são vocês e procuraremos seus braços para reger 
nossas vidas enquanto pudermos.  
 

Por Lourene 

 

EXPEDIENTE 
 

Redação Geral: Jean, Jocimara, Karina e Rick 

Participações: Cristina, Iria, Lourene e Valdeni 

Equipe Responsável: Leila Terapeuta Ocupacional 
 

   Para Sugestões: gazeta@clinicaportoseguro.com.br 

 

http://www.irdeb.ba.gov.br/evolucaohiphop/?tag=dia-das-maes
http://www.downloadswallpapers.com/papel-de-parede/mensagem-mae-te-amo-4314.htm

