
 

Curitiba, 09 de outubro de 2013 

EDIÇÃO 66  
 

ATIVIDADE DA EDIÇÃO 

 
No último final de semana os pacientes da clínica 
integral prepararam uma gincana para promover a 
integração e diversão do grupo. 
Queremos destacar a organização e animação na 
participação e motivação dos pacientes. 
 
Montaram duas equipes:  

1- Vermelha e Azul – Marcos e Simone 
2- Verde e Amarela – Nicolas e Herivelton 

 
Cada equipe contendo 10 pacientes.  
Utilizaram a criatividade para definir as atividades e 
jogos: 

- Qual é a música? 
- Pinga no lixo 
- Pintura em pano de prato 
- Dominó 
- Sinuca  
- Palavras Cruzadas 
- Mímicas 
- Teste do Garçon 
- Chute no golzinho 
- Arremessos de Basquete 
- Dama  
- STOP 

 
Foi muito divertido; e com 99 pontos a equipe Verde e 
Amarela ganhou. 
Queremos parabenizar todos os participantes e destacar 
a equipe vencedora: 

Nicolas 
Herivelton 

Patrícia 
Rosina 
Driele 

Luiz Guilherme 
Espedito 
Rogerio 

Roni 
Edson 

 
 

Por Nicolas e Simone   
  

 

 

 

 

 

ANIVERSARIANTES 
 

 

01/09 – Vanessa Basso (psicóloga) 

02/09 – Cleide 

06/09 – Elidiane Pacheco (medica)  

08/09 – Pedro Elias Sater (estagiário) 

08/09 – Rhauê 

09/09 – Maria de Fátima da Silva (cozinheira) 

11/09 – Camila 

10/09 – Washington 

17/09 – July Chiqueti (telefonista) 

17/09 – Leda 

18/09 – Geo Marques Filho (médico) 

22/09 – Miguel Bez Batti Goulart (médico) 

23/09 – Karla Mariane Bertasso (recepcionista) 

24/09 – Rodrigo 

26/09 – Marcos Aurélio 

26/09 – Regina Celia Moreti (técnica de enfermagem) 

28/09 – Anne Elisa de Almeida Cerqueira (médica) 

29/09 – Dircinéia Cristiane 

 
 

BRIGADA DE INCÊNDIO 

No último dia 02 realizamos mais um treinamento 
contra incêndio. A participação do grupo foi muito 
importante.                                                                 
Estamos fazendo a nossa parte e você?? 
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DEPOIMENTO I 

 
Como descrever o Amor que por vezes sinto, se nem eu 

sei ao certo o que sinto e como sinto? Amplio esse 

sentimento e passo a Amar tudo e a todos, até seres que 

só são concebíveis com a Imaginação. 

Comparo o Micro com o Macro e chego a conclusões 

extraordinárias. Passo a enxergar com os olhos da alma 

e simplifico tudo, ao mesmo tempo que torno-me heroína 

da minha própria história. 

Ah, bom Pai, nesses momentos, de jeito maneira sinto-

me só, ou incompreendida, apesar dos “elementos de 

confusão” Há quem deseja me ouvir, há quem deseja 

resposta, há quem identifica-se com meus problemas. 

E a cada felicidade concedida aqueles que me rodeiam, 

respostas que só posso atribuir à lembranças do que já 

sei, organizadas metodicamente por aqueles que “já 

sabem”, sinto êxtase. 

A alma quase liberta do corpo, expandida, enxerga até 

de olhos fechados e quanto mais me lembro de tudo, 

mais vou ficando abismada com nossa capacidade 

intelectual instintiva e intuitiva. Pedi ao Pai, tempo para 

digerir sobre o que aprendi. Ele concedeu-me e quase 

não vi. 

O que posso dizer àqueles que já tem fórmulas prontas a 

respeito de tudo? Como já ouvimos: Ah!! os diplomas da 

terra!! 

Como entenderão que nossa alma é secular e que nos 

influenciamos como forma de energia, que o cérebro é 

instrumento material do pensamento? 

Do contrário, como um “pedaço de carne” poderia 

pensar? 

O que anima nosso corpo? 

E o que desanima? 

Não sei todas as repostas do mundo. Ainda bem, do 

contrário sentiria-me entediada. E do contrário sinto 

tanta vontade de aprender, aliás, reaprender o que já 

sei, porque agora será com novos olhos. 

Aprendi tantas coisas nesse último arrebatar da Alma ...  

sim A Arte Arrebata a Alma do Artista... Uma Alma que 

por si já é bem sensível, que pecado é trata-la como 

doente. São apenas co-criadores a Imitarem a Obra do 

Pai como um louvor, um que de “secreto”, um muito de 

sagrado. 

Enfim; Vivendo, Aprendendo. Pequena Servidora. Um 

passinho de cada, até porque tenho “pernicas”, sou 

“pequena e mulherzinha”. 

Por Darla   
 

 

 

DEPOIMENTO II 

 
Hospital Dia 
 
Dos anos 80 em diante começam a ter mais chances de 
cura para quem é tratado pela Psiquiatria. 
Como formanda no curso de Ciências Sociais pela 
UFPR e na qualidade de ex-interna, no primeiro 
semestre de 1994, fiz um trabalho somado a um estágio 
feito em 1993, no Hospital Bom Retiro, onde escrevi que 
a Psiquiatria seria uma instituição resistente a 
mudanças. Hoje eu vejo que não, pelo menos em 
Curitiba nos últimos tempos. 
O Hospital Bom Retiro foi demolido e construído em 
outro lugar da cidade. O Hospital Nossa Senhora da Luz 
passou por uma reforma. O Pinel tinha entre outras, 
duas unidades femininas e previdenciárias (a 04 e a 03 
que somadas tinham aproximadamente 115 leitos) que 
foram transformadas em Hospital Dia.  o que me parece 
ser um sinal de avanço. A Clínica Porto Seguro além de 
ter aumentado o número de leitos, anexou o Hospital Dia 
á Integral com uma Terapia Ocupacional rica e bem 
direcionada. 
Enfim, foi o tempo em que a clínica virou hospital e o 
hospital virou clínica. 
Todas essas mudanças merecem um estudo mais 
aprofundado. Elas indicam ao meu ver, que os hospitais 
mudaram para atender a um novo tipo de demanda, um 
novo perfil. Em geral de quem procura tratamento, onde 
o desvio está cada vez mais sob cuidados médicos, e 
desvio é quase sempre sinônimo de sofrimento. 
 

Por Carmen   
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MENSAGENS DE DESPEDIDA 
 

“Quero agradecer a todo corpo clínico da clínica porto 

seguro, na verdade fui bem acolhida, tive um tratamento 

adequado, enfim foi um tempo muito proveitoso. 

Também quero agradecer as pessoas que conheci aqui. 

E que acabaram se tornando minhas amigas. Obrigada, 

beijos a todos.”     Givanete 

 

 
 

“É hora de partir, meus irmãos, minhas irmãs. Eu já 
devolvi as chaves da minha porta. E desisto de qualquer 
direito à minha casa. Fomos vizinhos durante muito 
tempo. E recebi mais do que pude dar. Agora vai raiando 
o dia. E a lâmpada que iluminava o meu canto escuro. 
Apagou-se. Veio a intimação e estou pronto para a 
minha jornada. Não indaguem sobre o que levo comigo. 
Sigo de mãos vazias e o coração confiante.” 
autor: Rabindranath Tagore                             Leonardo 
 
                   

 

REFLEXÃO 

Não acredite em algo simplesmente porque ouviu. 
Não acredite em algo simplesmente porque todos falam 
a respeito.  
Não acredite em algo simplesmente porque está escrito 
em seus livros religiosos. 
Não acredite em algo só porque seus professores e 
mestres dizem que é verdade.  
Não acredite em tradições só porque foram passadas de 
geração em geração.  
Mas depois de muita análise e observação, se você vê 
que algo concorda com a razão, e que conduz ao bem e 
beneficio de todos, aceite-o e viva-o. 

Autor: Buddha 
Por Leonardo 

 

 

 

 

ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO  

Aguarde: Vem aí 

a PORTO SEGURO GAMES 

 

 

 

PIADA 

  
Óh, Maria, estou a morrer de cansaço... Vim 
correndo atrás do ônibus e, sem nunca o 
alcançaire, acabei 
chegando até aqui...  
Meu consolo é que 
economizei vinte 
cruzados...  
- Mas tu és burro 
mesmo, hein, 
Manuel?  
Porque não correste 
atrás de um taxi?  
Terias economizado 
muito mais! 
 

Por  Leonardo 
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BEM ESTAR 

 
Atividade Física: 
 
Cuidar da saúde mental é extremamente importante, 
pois impacta em muitos fatores da vida.  
De acordo com Pinotti, quando os neurotransmissores 
estão em suas condições normais, a pessoa "tem 
disposição para cuidar-se mais e tende a ter hábitos 
mais saudáveis. "Segundo o psiquiatra Amilton, ações 
que visam a melhor qualidade de vida, como atividade 
física regular, alimentação equilibrada, relacionamentos 
sólidos com familiares e amigos, vida sexual saudável e 
até mesmo grupos religiosos "constituem importantes 
estratégias para a promoção da saúde mental".  
Para Sandra Maia, psicóloga clínica e psicoterapeuta, 
sintomas como como ansiedade, depressão, insônia 
ou sobrepeso, são apenas avisos de que algum 
equilíbrio se rompeu. "O sintoma não é o vilão, ele é um 
alerta, portanto, antes de eliminá-lo, é preciso traduzi-lo, 
compreender o que ele está querendo nos dizer que está 
errado a nosso respeito e que não estamos 
percebendo". Ela acredita que os antidepressivos 
viraram uma válvula de escape acessível, que traz uma 
aparente sensação de preenchimento de forma rápida e 
eficaz. Por isso, ela alerta: "o medicamento não tem a 
propriedade de alterar o cenário de uma vida, portanto, 
se nos limitamos a tomar o medicamento e não nos 
mobilizamos em direção a fazer as alterações que a vida 
está pedindo, ao pararmos a medicação, tudo tende a 
voltar à estaca zero". 
 

Complementando 
 
Muita gente hoje sofre, por não saber qual a importância 
da atividade física, pois por isso vivem com muitos 
problemas que poderiam ser no mínimo aliviados se esta 
fosse praticada. Todos nós sabemos que o sedentarismo 
mata mais cedo que se imagina, já que devido a esta 
pratica, o organismo fica muito mais susceptível a 
doenças, e também o envelhece mais cedo, pois os 
músculos atrofiam com mais facilidade. O exercício 
físico ajuda a controlar o peso, fortalece as articulações, 
os ossos e os músculos, ajuda a evitar a artrite, ou na 
existência dela colabora para aliviar as dores, ajuda 
também a combater a depressão, doenças coronárias, 
alivia o stress, e outros transtornos. Percebemos 
também a grande diferença que ocorre na vida dos 
idosos que começam a praticar exercícios como 
alongamento, pequenas caminhadas e outros, pois estes 
adquirem novo gosto pela vida e sentem-se muito mais 
jovens e felizes. Por isso cuidado, pois a saúde também 
depende de exercícios físicos. 

Fonte: http://saude.terra.com.br/bem-estar/hormonio-
da-felicidade-saiba-como-os-antidepressivos-funcionam 

Por Leonardo   
 

 

COMPOSIÇÃO DA EDIÇÃO 

 
Grupo da Dependência Química 

 
Acompanhados pela musicoterapeuta Cintia 
Albuquerque os pacientes desenvolveram esta 
composição musical, bastante expressiva; 
representando seus momentos na trajetória de um 
recomeço. 
 
Recomeço 
 
Sonhos, desejos, são fortes emoções que 
trazem  
Paz de espírito e de amor aos nossos corações 
Nos dá confiança pra recuperar o tempo perdido 
Sermos dignos e fiéis a nós mesmos 
Para vivermos com integridade, harmonia e 
felicidade 
 
Quando na vida eu tropecei 
Muitas pedras no caminho encontrei 
Decepções e rancores eu deixei 
Mágoas e culpas eu levei 
E na rua foi a fuga que encontrei 
Na minha inconstância frustrações, raiva e 
exclusão eu deixei 
Mas com tudo que passei, com fé recomecei 
 
Cifras: C Am Dm G7 C 

 
 

EXPEDIENTE 
 

Redação Geral: Leonardo 

Participações: Darla, Nicolas e Simone 

Equipe Responsável: Leila Terapeuta Ocupacional 
 

   Para Sugestões: gazeta@clinicaportoseguro.com.br 
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