
 

Curitiba, 02 de julho de 2013 

EDIÇÃO 65  
 

ATIVIDADE DA EDIÇÃO 
 
No dia 20 e 27 de maio, realizamos a oficina do sabonete 
coordenado pela paciente Samantha da clínica integral 
para os pacientes da clínica dia.  
Tivemos uma verdadeira aula de como fazer sabonete. O 
andamento da atividade foi muito divertido e lucrativo. 
Aprendemos mais um meio prazeroso de fazer 
artesanato. 
 
Depoimentos: 
 
Celia: Gostei muito, aprendi 
uma coisa que não sabia 
fazer e achei que foi muito 
boa a união do grupo. 
 
Marcia: Achei bacana, e da próxima vez devemos fazer 
em fôrmas mais resistentes. 
 
Samantha: achei ótimo ensinar para elas, pois foram 
dedicadas e prestativas. Também me senti valorizada 
pela habilidade que tenho, pois fora daqui realizo um  
trabalho voluntário na comunidade também com 
sabonetes. Quando sair daqui vou retomar. 
 
Aprendemos nesta atividade que: O SABER NÃO OCUPA 
LUGAR”. A ocupação permitiu a unidade do grupo, o 
respeito, a paciência e a tolerância. 

Por Carla 

RODA DE VIOLA 
 

 No mês de maio tivemos muito violeiros na clínica, 
possibilitando momentos de descontração e 
espontaneidade. 
 
Renato: Com o início desta atividade a minha auto 
estima melhorou. É muito importante manter inclusive 
me proponho a vir como voluntário uma vez na semana 
para animar os pacientes. A grande maioria ficou muito 
feliz, pessoas que nem falavam, hoje se comunicam com 
a gente através da música, cantando. 
 
Fábio: Assim como a roda de viola; a musicoterapia me 
faz pensar, sentir ao som do violão os bons momentos 
de viver limpo na sociedade. Me faz sentir saudade das 
pessoas da família e me faz até chorar,  isso é ótimo. 
 
 

Por Cristiano 

BEM ESTAR 
 

Estaremos abordando nesta coluna o tema: Ansiedade, 
sentimento que acomete a maioria dos pacientes. 
Mostraremos o que é e como prevenir; 
 
 ANSIEDADE 
A pessoa ansiosa sofre de um sentimento total de 
apreensão e preocupação que altera consideravelmente 
a normalidade da sua vida. As preocupações mais 
frequentes são as relações interpessoais, o trabalho, as 
finanças, a saúde e o futuro em geral. 
 
ANSIEDADE GENERALIZADA 
Podemos apresentar três ou mais dos sintomas abaixo, 
na maioria dos dias nos últimos 6 meses: 
Sensação de inquietação ou nervosismo 
Fadiga 
Dificuldade para se concentrar 
Irritabilidade 
Tensão muscular 
Alterações do sono 
 
PREVENÇÃO 
- Falar sobre os problemas 
- Praticar relaxamento e 
atividades ocupacionais 
- Usar a respiração como meio 
de evitar a tensão 
- Alimentar-se adequadamente 
- Procurar grupos de autoajuda 
- Procurar se manter informado sobre o seu  problema e 
soluções. 
 
CARTÕES 
Cartões para fortalecer a autoestima. 
Para melhorara a autoestima, muitos precisam 
relembrar a si aspectos positivos de sua pessoa. Uma 
forma de fazer isso é escrever em pequenos cartões os 
valores pessoais já comprovados. 
 
 

 

 

 

Sou compassivo 
Canto bem!! 

Sou bom cozinheiro 
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O cartão deve ser levado no bolso e de vez em quando 
ser lido para relembrar que a pessoa tem muito valor e 
não precisa se considerar inferior ou fracassado. 
 
Dentre as orientações acima percebemos que aqui na 
Porto Seguro; realizamos várias medidas de prevenção 
como: falar dos problemas durante as atividades que 
nos possibilitam externalizar os sentimentos, atitudes e 
emoções, fazemos atividades físicas e nos alimentamos 
adequadamente. 
 
Caro leitor: Esperamos ter lhe ajudado, não deixe de 
procurar ajuda!! 
 
Fonte: Melgosa, Julián. Mente Positiva “Como 
Desenvolver um Estilo de vida Saudável”  
 

Por Nattasha 

REFLEXÃO 
RAZÕES PARA VIVER:  
 

Não há nada que desperdice 
mais a vida do que o tédio - 
aquele levantar automático o 
comer por comer, o trabalhar 
por obrigação, o dormir por 
falta de coisa melhor a fazer. 
Não há nada no mundo que possa doer mais do que ver 
a vida passando, o tempo indo embora, todo mundo 
vivendo e o vazio tomando conta de nossa alma. 
O tédio é a falta de presente, a falta de futuro, a falta de 
esperança -  e esta é a pior doença que talvez podemos 
contrair, e ela normalmente nasce da falta de objetivos, 
de uma meta, uma razão para viver. 
Só quando não queremos nada a ponto de reagir e a 
lutar, é que passamos a achar a vida sem sentido. Ou 
pior: a doença pode nascer de um ideal frustrado, que, 
sem nos darmos conta, morreu e ficou ali no caminho, 
estourando, impondo-nos um luto estéril por 
acreditarmos que toda a nossa vida também se 
extinguiu com aquela desilusão. 
Se assim aconteceu contigo, é hora de sair da inércia. 
Vão-se os anéis, mas os dedos ficam... 
Não podes ficar amarrado ao que não tem vida e 
sentido, nem  é justo que te enterres também. 
Por isso levanta e despe o vestido negro! 
Se deixardes o que é inútil para trás verás que a 
verdadeira vida continua linda e hás de encontrar pelo 
caminho novos ideais, novos amores e vida nova! 
Autor desconhecido  

Por Deives 

MENSAGENS DE DESPEDIDA 
 

 

“A vida é uma roda gigante. Quando estamos nela, as 
vezes ficam em cima as vezes ficam embaixo. Nosso 
mundo é isto, não desistam!” Celia 
 
“Obrigado a clínica porto seguro pelo afeto, carinho e 
acompanhamento com que me trataram. Estou saindo 
fortalecido para viver a vida conforme mereço. “Só por 
hoje”. Everton 
 
“Tem um momento na vida, que nos obriga a parar. 
Refletir e recomeçar” Elizabete 
 
“Não há vitória sem comando, não há comemoração 
sem vitória. Para isto, temos de ter força e honra”. Julio 
 
“Tudo posso naquele que me fortalece” Obrigado a todos 
os profissionais da clínica porto seguro. Alexandre 
 
“Agradeço a toda equipe da Porto Seguro, por tudo que 
aprendi co vocês e pelo ótimo atendimento. Num 
momento tão delicado, meu muito obrigada!!  Carla 
 
“Eu Jeferson cheguei mais uma vez muito mal, sem 
motivação. Mas; com o tempo e com ideias positivas 
consegui dar a volta por cima e vou mudar minhas 
atitudes desta vez” 
 
“Como médico aprendi a ser paciente. Paciente no 
sentido de ser cuidado e não o cuidador e paciente pela 
paciência de dar tempo ao meu tratamento. Nestes 10 
dias li e escrevi o livro mais importante da minha vida. 
Espero através deste, entender e atender com maior 
qualidade e serenidade os meus pacientes. Obrigado. 
Tadeu 
 
“O tratamento foi bom,acho que nesses dias aprendi a 
dar mais valor á vida, a liberdade,a pequenas coisas. O 
grupo me ajudou a ver a vida de forma diferente, relutei 
um monte porque no começo nãoqueria ficar, mas 
depois percebi que precisava e o quanto me ajudou. 
Agradeço a toda equipe de profissionais que me 
ajudaram muito, valeu!! Obrigada. Rose 
 

 “Fico muito grato por ser novamente tão bem recebido 
nesta instituição; o calor humano, o carinho, a afeto, as 
trocas”. Aqui é “mamão com açúcar”, diz o Haroldo, 
basta adesão ao tratamento. 
Aos que ficam um lembrete: 
É tudo uma questão de  “Manter a mente quieta a 
espinha ereta e o coração tranquilo”        Abraços  Fábio  
 

Por Renato e Nattasha 



 

Gazeta da Porto         Página 3 

Curitiba,  02 de julho  de 2013 

Ano: 05  Edição: 65 
 

DESENHO DA EDIÇÃO 
 
Nesta edição Euclides contribuiu com sua habilidade de 
desenhar através da expressão de sentimentos e 
emoções. Como adicto em recuperação cita a frase       

“O alcoolismo é um caminho sem volta, mas pode 
ser estacionado.” Um recado para quem faz uso do 
álcool e está com dificuldades em parar. Procure um 
tratamento como eu fiz. Não é fácil, mas é preciso. 
 

 
 

ANIVERSARIANTES DE JUNHO 
 
Queremos parabenizar todos os aniversariantes de Junho  
 

07/06 – Leila Garcia Dick (terapeuta ocupacional) 

07/06 – Margarida Santos (recepcionista)) 

09/06 – Margot Ribeiro (recepionista) 

09/06 – Marilane Ton dos Santos (médica) 

13/06 - Rodrigo 

14/06 – Alexandre 

17/06 – Hilda Butturi (recepcionista) 

21/06 – Roseni Ricardo (psicóloga) 

22/06 – Alessandra Guimarães (enfermeira) 

24/06 – Suellen Silva (estagiária) 

27/06 – Marcia 

30/06 – Elvis Madruga (auxiliar de enfermagem) 

 

 

 

 

BRIGADA DE INCÊNDIO 
 
Continuamos com nossos treinamentos contra 
incêndio. Ontem tivemos mais um treinamento e 
pudemos contar com a colaboração de todos os 
pacientes e equipe de funcionários. Atenção!!! ao 
ouvir o apito, favor dirigir-se imediatamente a 
cancha de esportes. Devemos fazer a nossa parte!! 
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PIADA 
 
Um baiano deitado na rede pergunta para o amigo: 

- Meu rei tem remédio para picada de cobra? 

Tem não. Porque você foi picado? Não, 

mas tem uma vindo na minha direção. 

 

 

ARRAIÁ DA PORTO 
 
No último dia 12 quarta feira tivemos o arraiá da porto 

com variedades de doces típicos, quadrilha, 

brincadeiras, bingo e bazar. Estava tudo muito divertido. 

Tivemos o concurso do casal mais animado, casal melhor 

caracterizado e sinhazinha. Confira abaixo como foi...... 

 

 
Noivas da Festa: Ana Mara e Nattasha 
 

 
Brincadeiras a todo vapor!! Grupo animado! 
 

DEPOIMENTOS ARRAIÁ  
 
“A realização da festa junina promoveu a integração 
entre pacientes, equipe terapêutica e profissionais  da 
clínica dentro de um ambiente de confraternização e 
descontração. 
Me senti confortado em receber a visita de meus 
familiares que estiveram presentes aqui no dia da festa 
e durante todo  o tratamento. 
Os meus familiares prestigiaram a comemoração e 
elogiaram muito a organização  do evento, em especial a 
elaboração da coreografia da quadrilha a caracterização 
dos participantes e a alegria do clima de festa naquele 
dia.” 

André  

 

“Voltei a ser criança por alguns minutos”. Adoro 
pescaria e todas as variedades das festas juninas. Ótimo. 
No inicio que meus familiares demoraram pra chegar  
me senti sozinha, abandonada. Mas quando eu os vi 
fiquei maravilhada. 
Festa bem organizada, uma forma de não virar uma 
rotina para os pacientes, sem contar que meus 
familiares ficaram alegres por eu estar alegre.” 

Mari  

 
 

“Acredito que foi um momento para a participação da 
família com a descontração dos pacientes e uma 
oportunidade de aproveitar o momento com a união de 
todas as pessoas, sendo pacientes, familiares e 
funcionários interagindo. 
Gostei muito de ajudar algumas pacientes a se 
maquiarem, vestirem e participar da motivação na auto-
estima de arrumar os cabelos e demonstrar assim uma 
melhor aparência. 
Me senti feliz de poder  abraçar o meu filho e conversar 
com meu marido, e foi bom que também apresentei e 
contei um pouco sobre as amizades que conheci aqui. 
Meu marido achou interessante a alegria dos pacientes, 
e principalmente a parte mais linda, meu filho correndo 
por tudo e querendo brincar com todas as crianças, 
demonstrando a inocência e ausência de preconceito 
que deveria existir na maioria dos seres humanos, 
sorrindo para todos indiferente de retribuírem o seu 
afeto, mas transmitindo o Amor e a pureza de uma 
criança” 

Patricia 
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A preparação e a festa foram muito animadas, porém 
me senti um pouco triste sem a presença da minha 
família, pois não pude sair para ir buscar o meu filho. 
Mas no fim tudo valeu a pena!!!. 

Nattasha  
 
 

 
 
Participação ativa dos familiares 
 
 

 
 
Casais Animados 
 

 
 
O Setor da Farmácia veio prestigiar a festa 
 

 
 

Familiares participando do Grande Baile 
 

 
 
Quadrilha bem Ensaiada. Olha o Caracol.... 
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A equipe presente para ajudar: Ana Paula e 
Adriane 
 

 
 
A Sinhazinha entre as noivas, Parabéns!!! 

 
 

Os ganhadores do Concurso: Casal Mais 
Animado e Casal Melhor Caracterizado: 

Elizita e Mauro 
 

 
 

Agradecemos a equipe que esteve presente, 
trabalhando e incentivando os pacientes e 
familiares: Fernanda, Haroldo, Sirlene, Regina 
e Leila 
 

 EXPEDIENTE 
 

Redação Geral: Carla, Cristiano, Nattasha e 
Renato 
Participações: Euclides e Fábio 
Equipe Responsável: Leila Terapeuta Ocupacional 
 

   Para Sugestões: gazeta@clinicaportoseguro.com.br 


