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Notícias da Quinta do Outeiro

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)

Editorial
As Notícias da “Quinta do Outeiro - Lar para Idosos, Lda” são uma coletânea das principais
tarefas, atividades e eventos realizados nas duas Unidades Funcionais do Outeiro e dos
Carvalhais, com a participação ativa dos nossos clientes.
As várias edições das Notícias da Quinta do Outeiro estarão disponíveis em formato digital no
Site e nas páginas do Facebook em:
www.quintadoouteiro-lar.pt
www.facebook.com/LarQuintadoOuteiro e www.facebook.com/LarQuintadoOuteiro2
Nesta edição teremos em destaque o “Dia Mundial dos Avós” e muito mais.

“ Dia Mundial dos Avós”

Destaques nesta edição:
Atividades do mês

2,3,4,5,6

Cantinho dedicado à Saúde
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Aniversariante (s) do mês

9

Receita do mês
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Passatempos
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Visualize as fotografias do “Dia Mundial dos Avós”
nas Unidades Funcionais do Outeiro e Carvalhais
na página 3.
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Atividades do mês:
Dia Internacional do Amigo
O Dia Internacional do Amigo em Portugal comemora-se a 20 de julho de cada ano. A comemoração deste
dia teve como objetivo a partilha da amizade entre os nossos clientes.
Neste dia, realizou-se uma atividade alusiva ao tema, construindo um coração grande com dois bonecos
abraçados. Os bonecos foram construídos com material E.V.A. (microespuma) e os nossos clientes
começaram por cortar os moldes do corpo e das roupas dos bonecos, de seguida escolheram as cores das
respetivas roupas cortando-as e colando. E eis o resultado final:
Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Dia Mundial dos Avós
O Dia Mundial dos Avós celebra-se em Portugal a 26 de julho. Os avós têm um papel fundamental na
família, daí este dia ser comemorado para demonstrar carinho e apreço por todos os nossos clientes que
também eles são avós.
Para comemorar este dia construíram-se dois bonecos feitos com rolos de papel, E.V.A. (microespuma) e
outros materiais, que simbolizam os avós.
Aqui ficam algumas imagens do decorrer desta atividade:

Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Outras atividades….
Moldura de verão
Os nossos clientes para comemorar a estação do verão estiverem durante duas semanas a construir um
quadro com materiais reciclados e com materiais naturais, mais especificamente, do mar. Desta forma,
começaram por cortar pequenos pedaços de papel branco e de jornais, na etapa seguinte colaram estes
pedaços de papel e de jornal até perfazerem três camadas. Depois de secas estas camadas de papel os
nossos clientes pintaram o fundo de azul para imitar os diversos tons das correntes do mar.
Para personalizar ainda mais o quadro construíram com material Eva diversos peixes e cavalos marinhos,
pintando-os a seu gosto. Após os peixes terminados foram colados no centro do quadro.
De seguida, personalizaram o rebordo do quadro com a areia e conchas. Começaram por colar a areia em
três camadas secando muito muito bem as diversas camadas. Após a secagem da areia iniciou se a colagem
de diversas conchas, búzios e caracóis do mar.
Foi um trabalho um pouco demorado mas que muito motivou os nossos clientes, pois estavam muitos
expectantes com o resultado final.
Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:
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Moldura de verão (continuação)
((Continuação…)
Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Vasos Decorativos
Os nossos clientes no final do mês de julho começaram a construção de alguns vasos decorativos feitos
com pacotes de leite, forrados com papel branco que cortaram aos quadradinhos e posteriormente
pintados a seu gosto.
Para compor um pouco mais os vasos os nossos clientes pintaram flores feitas com caixas de ovos que
depois colocaram no interior de cada um.
Estes vasos irão decorar as mesas das salas da Unidade Funcional do Outeiro e da Unidade Funcional dos
Carvalhais, dando assim um toque decorativo mais personalizado com objetos realizados pelos nossos
clientes.
Esta atividade ainda não está finalizada e vai ainda requer mais algum trabalho, mas partilhamos algumas
imagens do decorrer da atividade e na próxima edição partilharemos o resultado final.
Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Cantinho dedicado à saúde
Úlceras de pressão
Uma úlcera de pressão pode ser definida como uma lesão da pele e tecidos subjacentes, normalmente
sobre uma proeminência óssea, causada pela interrupção da circulação sanguínea numa determinada área,
devido à pressão, torção ou deslizamento, fricção e/ou combinação destes. É também conhecida como
úlcera de decúbito, escara ou escara de decúbito.
O local mais frequente para o seu desenvolvimento é nos
maléolos, calcâneos, trocanteres, nádegas, região sagrada,
coccix, cotovelos, ombros, omoplatas, cabeça e, são vários os
fatores

que

podem

aumentar

o

risco

para

o

seu

desenvolvimento, como: utentes acamados que são ou foram
fumadores, diabéticos, utentes com
incontinência urinária e/ou fecal (uso de fraldas), desnutridos, idosos, pressões
prolongadas, fricção, traumatismos, infeções, deficiência de vitaminas,
humidade excessiva, edemas, utentes com pouca ou nenhuma mobilidade, com
problemas de circulação arterial são os que apresentam um risco mais elevado
de desenvolver úlceras de pressão.

- Classificação das úlceras de pressão
GRAU I: eritima não branqueável com pele intacta;
GRAU II: perda parcial da pele que envolve a epiderme, a derme ou ambas. A úlcera é superficial e
apresenta-se como uma abrasão ou flictena;
GRAU III: perda de espessura total da pele que envolve a epiderme, derme e o tecido subcutâneo,
podendo estar presente fibrina ou mesmo necrose do tecido subcutâneo;
GRAU IV: perda total da espessura dos tecidos com exposição dos tendões e músculos, podendo estar
presente tecido desvitalizado (fibrina) e ou necrótico.
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- Prevenção das úlceras de pressão
A manutenção da integridade cutânea dos nossos clientes com compromisso da mobilidade, tem por base
a aplicação de medidas preventivas a nível da:
 Nutrição: assegurar uma alimentação adequada para prevenir a desnutrição de

acordo com as necessidades de cada utente ou da sua condição de saúde,
podendo ser fornecidos suplementos proteicos para colmatar eventuais défices
proteicos.

 Cuidados à pele: o utente e/ou seu prestador de cuidados deve observar diariamente a pele, de

forma a identificar alterações da sua integridade, prestando especial atenção às proeminências
ósseas e zonas expostas à humidade; a higiene deverá ser efetuada com água e sabão neutro,
secando bem a pele (não esquecendo as pregas cutâneas e espaços interdigitais). A roupa da cama
deve estar limpa, seca e esticada.

 Controlo da humidade: controlar a incontinência urinária e fecal, mantendo a pele seca no caso de

transpirar.

 Controlo da pressão: Mudar a posição do corpo em

intervalos frequentes que permitam redistribuir o peso e
a pressão, evitando movimentos de deslizamento e
fricção. Existem também dispositivos que ajudam a
controlar a pressão, nomeadamente colchões de pressão
alterna, pele de carneira, calcanheiras e almofadas para
posicionar o utente.

 Proteção local: almofadar as zonas sujeitas a maior pressão, por exemplo utilizar pensos de espuma

de poliuretano nos calcâneos.
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Aniversários do mês
Unidade Funcional Outeiro:

21 de julho – D. Regina Sousa

22 de julho – D. Maria Martins

Unidade Funcional Carvalhais:

10 de Julho – D. Jesuína da Silva
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A Receita do mês
Risotto de Camarão

Ingredientes:
-> 500 g de camarão;
-> 1 colher de sopa de azeite;
-> Meia cebola picada;
-> 1 dente de alho picado;
-> 125 ml de vinho branco
-> 170g de arroz para risotto
-> 1 colher de sopa de manteiga
-> Cebolinho picado
-> 2 colheres de sopa de queijo parmesão
ralado

-> Sal q.b.
-> Pimenta q.b.
Preparação:
1. Descasque os camarões. Reserve as cascas, a cabeça e as tripas. Numa panela com 650 ml de água,
coloque as cabeças e as cascas a cozer durante 5 minutos. Numa rede fina, coe a água de cozer os
camarões e reserve.

2. Numa frigideira leve ao lume o azeite, a cebola e o alho. Mexa e deixe refogar sem deixar alourar. Ao
refugado junte os camarões. Tempere com sal e pimenta. Salteie um pouco. Logo que os camarões
comecem a ganhar cor, junte o vinho.

3. Quando começar a ferver junte o arroz. Mexa e deixe refogar tudo até que o arroz comece a ficar
translúcido. Aos poucos, adicione à água de cozer os camarões e deixe cozinhar em lume moderado
aproximadamente 20 minutos.

4. Quando o arroz estiver cozido, junte a manteiga, o cebolinho e o queijo parmasão ralado. Mexa até que
tudo fique bem misturado. Sirva de imediato.
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Passatempos
Anedota do mês:
Um padre estava a distribuir bíblias para as pessoas venderem e ajudarem as obras da igreja. De
repente, chega um gago a oferecer os seus serviços:
- Pa...pa...padre, eu go...go...gostaria de aju..ju..dar a ve...vender bi...bíblias!
Comovido com a boa vontade do homem em colaborar, apesar do seu problema, o padre deu umas
poucas de bíblias para o homem tentar vender.
No final da tarde, durante o acerto de contas, o padre perguntou aos colaboradores:
- Você meu filho, quantas bíblias vendeu?
- Vendi duas senhor padre.
- E você meu filho?
- Vendi uma senhor padre.
- E você, quantas você vendeu? - perguntou o padre ao gago.
- Eu ve...ve...vendi tu...tudo pa...pa...padre.
- Já vendeu as bíblias todas?! Mas como fez para vender todas em apenas um dia?
- É si...simples pa...padre. Eu che...chegava pe...perto da pe..pessoa e pe...perguntava: o se..senhor
va...vai com...com...comprar a bi...bíblia ou quer que...que eu leia para vo...vo..você?

SOPA DE LETRAS

Descubra as 10
palavras que se
encontram na lista.
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Informação Institucional

Quinta do Outeiro - Lar para Idosos, Lda
Unidade Funcional do Outeiro – Paião
Rua do Calvário Nº 41, Outeiro
3090-494 PAIÃO – FIGUEIRA DA FOZ
T +351 233 941 716
F +351 233 941 784
quinta.do.outeiro@sapo.pt

Unidade Funcional de Carvalhais - Lavos
Rua Santa Bárbara Nº 13, Carvalhais
3090-455 LAVOS – FIGUEIRA DA FOZ
T +351233 900 040
F +351 233 900 069
quintaouteiro2@sapo.pt

www.quintadoouteiro-lar.pt
Facebook: www.facebook.com/LarQuintadoOuteiro

Direção Técnica: Teresa Costa
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