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Ler isso é um pouco pesado, não é? Mas é o tipo de coisa

que nos passa pela cabeça quando vivenciamos algo natural - e,

nem por isso, menos doloroso: o fim de um relacionamento.

Assim como acontece em outros momentos de nossa vida,

situações de grandes perdas exigem que passemos por um

período de luto, para, então, podermos seguir em frente.

Ser honesto com você mesmo, sobre seus sentimentos e

dores, é um importante movimento para a superação de um

término. Mesmo que o “para sempre” não tenha dado certo

algumas vezes, você sempre poderá reescrever sua história.

Boa leitura e uma excelente semana a todos!

CentrinhoAgradecimento
Prezada equipe do Centrinho-USP,

Na última semana recebemos a visita dos avaliadores do

Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde

(PNASS). Conforme já foi informado, o Programa – um

processo normal dentro da gestão pública – passou por

reformulação neste ano e será  realizado periodicamente.

O objetivo é avaliar os estabelecimentos de atenção

especializada em saúde (ambulatoriais e hospitalares) que

recebem recursos finan ceiros de programas, políticas e

incentivos do Ministério da Saúde. Foram avaliados:

estrutura, processos, resultados, produção do cuidado,

gerenciamento de risco e a satisfação dos usuários em

relação ao atendimento recebido.

O parecer final ainda será enviado posteriormente, mas

ressalto que, em todo momento, os avaliadores elogiaram o

comprometimento dos profissionais, a qualidade dos

serviços prestados e a estrutura oferecida.

Agradeço a cada um de vocês por todo o empenho na

elaboração de relatórios e documentos, na apresentação de

seus setores, nas explicações sobre os serviços e

procedimentos. Muito obrigada a toda equipe, sobretudo,

pela competência e comprometimento no trabalho do dia a

dia, seja na atenção humanizada ao paciente e nas áreas de

apoio, seja nas atividades de ensino e pesquisa.

Forte abraço a todos!

Brinquedos para
Projeto Rondônia

O Projeto Rondônia da FOB-USP está precisando da nossa

colaboração. A Prefeitura de Calama (RO) solicita auxílio para

arrecadar brinquedos novos, simples, sem custo elevado, para

distribuir em um evento com aproximadamente 1.000 crianças

de até 12 anos de idade. A próxima expedição da FOB será na

primeira semana de setembro de 2015. Participe dessa corrente

do bem. Faça sua doação até o dia 31 de agosto. Mais

informações com o Serviço Social da PUSP-B, ramal 358316.

Equipe SerCom Centrinho-USP

No dia 2 de setembro (quarta-feira), às 18h45, será

realizada na pista de atletismo do Campus USP-Bauru uma

corrida de revezamento em preparação à 25ª Volta USP Bauru

2015. Os interessados podem participar individualmente ou por

equipe, em percursos de 8, 4 ou 2 Km. As inscrições estão abertas

a todos os membros da comunidade uspiana e dependentes.

Além de divulgar a Volta USP, o objetivo é estimular a prática do

atletismo entre a comunidade do campus. A corrida é gratuita e

não terá caráter competitivo. É necessária a inscrição prévia, pelo

ramal 358391 ou pelo e-mail alerosa@usp.br. Participe!

Corrida de revezamento
e preparação

“Se lembra quando a gente
chegou um dia a acreditar...”

Caixas coletoras distribuídas pelo campus:

- Disciplina de Saúde coletiva da FOB

- Departamento de Fonoaudiologia da FOB

- Clínica de Fonoaudiologia da FOB

- Portaria 1 (Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla)

- Centro Cultural

- Portaria do Setor de Triagem da FOB

- Banco Santander

- Prédio da PUSB-P

A Volta USP Bauru 2015 acontece no dia 27 de setembro.

Informações: www.ccb.usp.br/voltausp, 358391 ou 358452. 

Regina Célia Bortoleto Amantini
Superintendente do Centrinho-USP

Ao contrário do que parece, essas não são palavras

sinônimas. Usamos a palavra ONDE quando ela tiver o sentido

de NO LUGAR. Por exemplo, dizemos: “Esta é a casa ONDE

moro”, pois podemos dizer: “Eu moro NA CASA”. Outro

exemplo: “Esta é a escola ONDE meus filhos estudam”, pois

dizemos: “Meus filhos estudam NA ESCOLA”.

A palavra AONDE é usada quando ela tiver o sentido de AO

LUGAR. Por exemplo, dizemos: “Este é o restaurante AONDE

fomos no sábado passado”, pois é possível dizer: “Fomos AO

RESTAURANTE”. Outro exemplo: “Este é o paraíso AONDE

todos querem chegar”, pois dizemos: “Todos querem chegar AO

PARAÍSO”. Note que usamos AONDE quando o verbo exige a

preposição “a”. Como os verbos: ir, chegar, dirigir-se, levar...

Onde ou aonde?

(Fonte: Professor Sérgio Nogueira,
www.g1.globo.com/educacao/blog/dicas-de-portugues)

“... que tudo era pra sempre, sem saber
que o ‘pra sempre’ sempre acaba?”
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Material adaptado  do texto “Términos e crises no relacionamento
pedem momento de luto antes de seguir em frente”, da psicóloga

Raquel Baldo Vidigal, disponível no portal Minha Vida
(yahoo.minhavida.com.br)

O relacionamento amoroso possui um movimento muito

similar à nossa vida. Primeiramente, deve nascer, depois ser

construído e desenvolvido para, então, se tornar firme e sólido.

Deve passar continuamente por cuidados e atenções para que se

tenha uma previsão de longevidade.

Uma relação deve ser cuidada e receber investimento

contínuo, no tempo e limite certos, para poder chegar a um

futuro saudável. Mas partindo da ideia que toda relação nasce e

se desenvolve, devemos entender que ela também pode morrer.

Por vezes, a relação amorosa passa por uma angustia maior

do que o(s) envolvido(s) podem suportar. Decepções, traições,

agressões, mentiras, ciúmes intensos... Situações que podem ser

a justificativa para determinar o fim, isto é, a morte da relação. 

A morte não precisa estar ligada à separação. Muitas vezes

os envolvidos optam por continuar ou recomeçar sua história

juntos, mas aquele impacto ou abalo vivido, com certeza, alterou

suas histórias. Será uma nova relação, uma nova história, pois

aquela primeira acabou - restando o luto, que deve ser vivido e

assumido para que exista a chance de um novo futuro.

O luto é uma reação sentimental ligada a perdas

importantes em nossas vidas. É uma fase transitória, com tempo

indeterminado, cuja vivência é diferente para cada indivíduo.

Sua intensidade, impacto e tempo serão determinados pela ideia

que aquela pessoa construiu sobre perdas. O luto de uma relação

amorosa é muito próximo da ideia que temos do luto, por

exemplo, pela perda de uma pessoa querida. 

Diversos estudos tentam abordar as reações de pessoas
vivenciando o luto. Apesar das diferenças, os estudos, de um
modo geral, chegam em conceitos próximos, monstrando que
o ser humano transita entre etapas reativas frente a perdas.

• Negação ou isolamento: envolve se isolar, não falar sobre
ou não admitir a ideia de perda. É um mecanismo de defesa
para se proteger da dor.
• Sentimento hostil: surge raiva, agressividade, hostilidade,

entre outros similares, por não conseguir se manter negando. 
• Negociação ou barganha: como a hostilidade também não

resolveu a dor da perda, inicia-se uma tentativa desesperada
de negociação com a própria emoção ou com quem achar ser

As fases do luto
o culpado de sua perda. Promessas, pactos, orações e outros
recursos são muito comuns.
• Depressão ou choro: é um momento de desolamento,

tristeza, culpa e desgaste. A consciência não permite mais que
se negue ou camufle o fim e a dor é percebida na realidade. 
• Aceitação: neste momento, os movimentos da pessoa são

em busca de uma superação, um desejo de lidar com aquela
realidade e dor, e não mais lutar contra. As emoções se tornam
mais contidas e a busca de paz se torna o rumo. 
• Esperança: a pessoa passa a apresentar uma ideia de

continuidade vital, voltando a fazer planos, desejando algo
novo e acreditando que pode ter um novo futuro. Ocorre uma
transição ou um fechamento do luto para uma nova história. 

Nem todas as fases são, necessariamente, vivenciadas, e

nem sempre acontecem nessa ordem. As particularidades do

indivíduo é que determinarão o luto. Há pessoas que

compreendem melhor a inevitabilidade da perda, e há aquelas

que não suportam a ideia, nem mesmo pensar ou falar a respeito.

O luto é um processo natural na vida do ser humano e

auxilia na retomada do equilíbrio emocional após o impacto de

uma grande perda ou angústia (real ou fantasiosa). As fases são

estudos sobre as reações e, quando bem orientadas e acolhidas,

tendem a abrir espaço para uma vida nova.

O fim de uma relação é algo real e possível, mas se assumido

antes de adoecermos nossa história amorosa, podemos cuidar e

tentar conduzir nossa parceria para um tempo longo em conjunto

e com movimentos saudáveis para os envolvidos. Ou, mesmo que

se chegue ao fim daquela história, podemos superar com o

tempo, admitindo nossas dúvidas, dores e fraquezas e abrindo

as portas para construirmos novas possibilidades. O importante

é sermos sempre honestos sobre nossos sentimentos e dores.

Dia da infância
Dia do soldado
Dia do psicólogo
Dia nac. combate ao fumo

24/08 •
25/08 •
27/08 •
29/08 •

Luto e relacionamento
Términos e crises no relacionamento pedem momento de

luto, para vivenciar o final de um ciclo e “seguir em frente”

nossa
saúde
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