
 

Curitiba, 13 de dezembro de 2013 

EDIÇÃO DE NATAL 68 
 

ATIVIDADE DA EDIÇÃO 

Na semana de 27 de novembro começamos um 
trabalho com a musicoterapeuta Cintia Albuquerque 
e com o prof de música Cristiano Marques para 
desenvolvermos o Coral de Natal!!   
 
Mas pudemos perceber que fizemos mais do que 
isso, trabalhamos o sentimento que nos envolve 
neste período do ano, e escolhemos músicas que 
mexem com a alma do ser humano e que falam um 
pouco da nossa vida, dentre elas: Epitáfio. 
 

 

Acima:  Solo: Fiama, Flauta: Cintia Albuquerque e Violão: Cristiano Marques  

Esta música nos remete a um período marcante em 
nossas vidas, principalmente do tratamento.  

Segue um trecho para reflexão:  

Devia ter arriscado mais 
E até errado mais 
Ter feito o que eu queria fazer 

Queria ter aceitado 
As pessoas como elas são 
Cada um sabe a alegria 
E a dor que traz no coração 

 
Refletindo acima, fizemos a nossa composição e 
interpretação da música, confira a seguir: 
 

 

 

 

Prólogo (Paródia de Epitáfio) 
 

Agora eu vou amar mais, 

Chorar mais    

E ver o sol nascer.    

Agora eu vou arriscar mais 

E até errar mais 

Fazer o que eu quero fazer 

Agora eu vou aceitar 

As pessoas como elas são .  

Cada um sabe a alegria 

E a dor que traz no coração 

Agora eu vou me proteger 

E não vou mais andar distraído!     

Agora eu vou me proteger                

E não vou mais andar... 

Agora eu vou complicar menos, 

Trabalhar menos 

E ver o sol se pôr.           

Agora eu vou me importar menos, 

Com problemas pequenos 

E morrer de amor 

Agora eu vou aceitar 

A vida como ela é.          

A cada um cabe alegrias 

E a tristeza que vier 

Agora eu vou me proteger 

E não vou mais andar distraído. 

Agora eu vou me proteger 

E não vou mais andar...    

Agora eu vou me proteger   

E não vou mais andar distraído. 

Agora eu vou me proteger 

E não vou mais andar... 

Agora eu vou complicar menos 

Trabalhar menos     

E ver o sol se pôr...     

  Por  Elizete   
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NATAL EM FAMÍLIA 

Nossa FESTA DE NATAL EM FAMÍLIA bateu o 
record de presença pois pudemos contar em 
média com 130 pessoas, entre pacientes, 
familiares, equipe e voluntários. 

Foi um momento único de troca de experiências, 
emoções, afeto, alegria, descontração e diversão 
em família. 

A presença do Guto Zafalon com a Terapia do 
Riso foi única, pois ele fez com que todos se 
mexessem literalmente, dançando, cantando, 
mostrando que a vida pode ser mais leve e não 
tão pesada como às vezes a deixamos. 

 

 
Foto: Fábio e Guto Zafalon – Terapia do Riso 
 

 

Equipe de enfermagem esteve presente 
 recebendo e transmitindo alegria!! 

 
Foto: Regina, Sirlene, Guto Zalafon e Mara 

Equipe técnica também esteve conosco 
trabalhando para que este momento tão especial 

pudesse acontecer!!! 

 
Foto: Cristiano, Fernanda, Cintia e Leila 
 

 
Queremos agradecer primeiramente aos 
pacientes que tiveram papel principal nesta 
grande festa, pois sem eles nada aconteceria. 
Parabéns pelo empenho, dedicação, e emoção 
na escolha do repertório.  
 

Em seguida a todos que estavam envolvidos 
direta e indiretamente neste processo. 
 

Agradecemos a cada familiar que esteve 
presente, apoiando, sorrindo, chorando, 
vivendo cada momento conosco, NOSSO 
MUITO OBRIGADO!! 

                                                              Por Carmo 
 
 

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES 

DEZEMBRO 
 

05 – Sirlene Carneiro (enfermeira) 
05 - Reinaldo 
12 – Maria Lopes (gestora hospitalar) 
13 – Eloina Braz (auxiliar de enfermagem) 
13 - Aline 
15 – Luiz Fernando Motta (médico) 
15 - Rafael 
16 – Jeferson Farinazzo (enfermeiro) 
22 – Adriane dos Santos (telefonista) 
26 – Rodrigo Nassif (médico) 
31 – Marli Oliveira (zeladora) 

Por Claudio  
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REFLEXÃO I 

 
A felicidade é a cura para qualquer mal. 
Que este vendaval que te deixa mal vá embora 
O vendaval é passageiro 
E muito ligeiro 
Basta crer em Deus altíssimo 
Para ser uma pessoa finíssima 

Por Nola 

REFLEXÃO II 

 
Internamento em Hospital Psiquiátrico para a 
sociedade em geral pode parecer o fim do mundo, 
o fim da linha, o fim da dignidade. 
Vou contar a verdade, mas vou falar só pelo Porto 
Seguro, pois já estive em outro lugar que era 
exatamente o oposto daqui. 
Aqui contamos com profissionais altamente 
qualificados e estagiários excelentes, instalações 
perfeitas, remédios no horário certo, atividades 
super divertidas enquanto necessárias. Psiquiatra e 
psicólogo para um pequeno grupo. Muitas 
responsabilidades, disciplina, nada parecido com os 
hospitais, asilos, antros, manicômios que povoam 
as mentes humanas graças ao cinema. 
Gostaria de destacar as atividades de 
musicoterapia com a Cintia e o descontraSom com 
o prof Cristiano. São os momentos que 
particularmente mais resolvem os meus problemas. 
São duas pessoas extremamente bonitas, serenas, 
transmitem muita vitalidade, paz; e são super 
pacientes e atenciosos. Competentes, profissionais 
humanos, lindos!!! 
Que bom se as pessoas pudessem ver essa 
realidade por um dia pelo menos; para desmistificar 
um pouco esta questão! 
Experimentei e recomendo!!! 

                                                         
 

Por Íria   

BEM ESTAR 

 

 

Desde o início da humanidade que o homem 
pratica esportes, procurando força e bem estar 
para viver de forma saudável. 

Nos dias atuais com a ciência do esporte super 
desenvolvido, já temos os melhores alimentos e 
exercícios para uma boa saúde física e mental 
que precisamos alcançar.  

Aqui na Porto Seguro fica claro que o objetivo do 
tratamento é o aumento da auto estima, a 
desintoxicação, a liberação de 
neurotransmissores e a alegria, trazendo muito 
bem estar.  

Portanto focamos o esporte como tratamento 
coadjuvante, pois é tão necessário quanto ao 
tratamento medicamentoso. Citando como 
exemplo a caminhada, a corrida, que além de ter 
custos baixos, podem ser praticados ao ar livre, 
trazendo benefícios extraordinários a saúde. 
ESPORTE É BEM ESTAR!!! 

                                                              Por Reginaldo 
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ENTREVISTA 

O tema ansiedade será abordado nesta edição e 

escolhemos Alexandra para compartilhar sua 

experiência. 

 

 

Qual o motivo da sua internação? 

 

Após uma situação de grande stress 

no trabalho, foi necessário buscar ajuda para 

reencontrar equilíbrio emocional, focando no retorno 

das atividades profissionais. 

Você está sentindo a sua melhora?  

No início as coisas ficam tão desordenadas que parece 

que nada vai voltar ao seu lugar, mas gradativamente, 
as coisas vão se reordenando e fazendo sentindo.  
É um processo onde todo dia é um novo aprendizado, 
que vai nos fortalecendo e nos ajudando a caminhar 
mais firmes e confiantes. 

Qual sua expectativa sobre a alta? 

Ainda estou me preparando para isso, com um pouco 
de receio, mas certa de que as coisas lá fora  
não param e que tenho que estar preparada para o 
mundo, porque afinal, o mundo não pára... 

O que você recomenda para a melhora dos casos 
em geral?  

Acima de tudo, otimismo! Isso é apenas uma fase que 

certamente passará, como uma tempestade, que 

embora possa causar grande devastação, quando 
cessa, dá lugar a um belo brilho de sol.  

Qual o ponto de vista após ter entendido a 
doença? 

Que ficar doente não é feio, não é errado e não é sinal 
de fraqueza. Que pedir ajuda, ao contrário, é um ato de 
coragem e de amor próprio.   

Qual sua idéia sobre os voluntariados com ex 

pacientes? 
Penso ser uma experiência muito rica, pois o contato 
com os pacientes oferece trocas que 

sempre trazem algo de positivo para nossa vida 
pessoal, sendo uma maneira de manter esse 
contato tão precioso mesmo após o término do 
tratamento de internamento. 

 
 
 

PARA REFLEXÃO:  
 

Ansiedade é um desejo profundo de acelerar o 
mundo para pular o presente e adivinhar o 

futuro, sem passar pelo caminho que leva a ele. 
 

 (Alexandra Mello - Blog Pseudo Neura) 
 

                                      Por Carmo  

 

PIADAS 
 

Dois amigos se encontram depois de muitos anos. 
Casei, separei e já fizemos a partilha dos bens. E 
as crianças? O juiz decidiu que ficariam com aquele 
que mais bens recebeu. Então ficaram com a mãe? 
Não, ficaram com nosso advogado!! 
  

Se você está se sentindo sozinho, abandonado, 
achando que ninguém liga para você... “Atrase um 
pagamento 

  

Uma menina estava conversando com a sua 
professora. A professora disse que era fisicamente 
impossível que uma baleia engula um ser humano 
porque apesar de ser um mamífero muito grande, a 
sua garganta é muito pequena. A menina afirmou 
que Jonas foi engolido por uma baleia. Irritada, a 
professora repetiu que uma baleia não poderia 
engolir nenhum ser humano; era fisicamente 
impossível. A menina, então disse: - 'Quando eu 
morrer e for ao céu, vou perguntar a Jonas'. A 
professora lhe perguntou: - 'E o que vai acontecer 
se Jonas tiver ido ao inferno?' A menina respondeu: 
- 'Então é a senhora que vai lhe perguntar 

 
Por  Claudio 
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DESENHO DA EDIÇÃO 

 
O desenho abaixo foi feito pela Cristina e ele 
representa a própria Cristina em vários lugares 
diferentes. Cada um destes lugares é representado 
por uma flor.  
 

      
 
 
O próximo desenho foi feito pelo Fábio. Desenhou o 
Steeve Jobs.  

“Acreditar em seus sonhos.  
São eles que nos mantém vivos e nos edificam!!” 

                  

                                                              Por Reginaldo e Claudio 

 

 

MENSAGENS DE DESPEDIDA 

 

“Eu agradeço a todos pelo companheirismo, vou 
levar saudades de muita gente, e espero vê-los 
bem lá fora, Felicidades!!!”                            Fiama 

“Agradeço a todos por toda compreensão e apoio 
que todos me deram, muito obrigada, quero ver 
todos bem!!                                                 Aline V. 

“Agradeço a Deus pai maior pela força para 
resistir mais esta provação, e a todos de uma 
maneira geral que colaboraram com o meu 
tratamento.”                                                  Odenir 

“Agradeço a todos os colegas, profissionais que 
me ajudaram. Felicidades a todos !!”               Ione 

“O adeus pré anuncia boas novas que virão 
futuramente. Alegria de amor e paz regados pela 
graça do criador.                                           Telma 

 

 

 

Queremos agradecer profundamente aos 
estagiários Pedro e Loraine que estão 
encerrando seu estágio nesta semana por 
motivos de conclusão de curso, estão se 
formando. Vocês deixaram muitas marcas em 
nossas vidas e neste lugar Porto Seguro!! 
VALEU!!! 

Por Fiama e Carmo 
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CULINÁRIA 

 
Nesta edição queremos destacar uma receita especial 
do Cláudio que apresentou suas habilidades culinárias 
trazendo para a festa de Natal em família uma torta 
maravilhosa de banana. Vários pacientes solicitaram a 
receita. Segue então para que todos possam aceitar o 
desafio de fazer em casa e reviver esse sabor.  
 

Torta Rápida de Banana – Cláudio 
 

Farofa: 
01 xícara de açúcar 
02 xícaras de farinha de trigo 
01 colher de sopa de fermento em pó 
 
10 bananas médias cortadas ao meio (longitudinal) 
 
Recheio 
05 colheres de sopa de margarina 
02 ovos 
01 xícara de leite 
 
Preparo 
 
Misture a farinha o açúcar e o fermento e reserve. 
Derreta a margarina e adicione o leite e os ovos batidos 
Em uma fôrma pequena ou média, untada, alterne 
camadas de farofa, banana e recheio. 
Assar em forno médio/alto por 40 a50 minutos (até 
dourar) 
*Eu adaptei reduzindo 20% do açúcar e aumentando 
20% de leite. 

 
 

Valeu pessoal!!  
Fiz com carinho para nossa Festa em Família!!! Cláudio 

 
Por Carmo 

 

  
 

FUNCIONÁRIA DO MÊS 
 

No mês de novembro a Porto Seguro Clínica começou 
a realizar a prática do funcionário do mês do Setor da 
Cozinha. 
Buscando reconhecer o esforço  daquele que dedicou 
tempo, habilidade e energia a empresa, resultando em 
motivação e renovação" 
 

Segue abaixo a Funcionária do mês de Novembro: 
 Maria de Fátima da Silva 

 

 
 

Parabéns Maria de Fátima pela dedicação!!! 
 
 

Por Bruna – Chefe de Cozinha  

 

EXPEDIENTE 
 

Redação Geral: Carmo, Claudio, Elizete, Fiama e 
Reginaldo 
Participações: Alexandra e Bruna Krause - Chefe 
de cozinha  
Equipe Responsável: Leila Garcia Dick 

Terapeuta Ocupacional 
 

   Para Sugestões: gazeta@clinicaportoseguro.com.br 
 

 


