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Notícias da Quinta do Outeiro

Editorial
Apresentamos a décima primeira edição das Notícias da “Quinta do Outeiro - Lar para Idosos, Lda”,
que estará disponível em formato digital e manuscrito para todos os utentes.
Esta é a segunda edição conjunta das Unidades Funcionais do Outeiro e dos Carvalhais e teremos em
destaque o Dia de Reis e a construção de uma pequena peça de teatro de fantoches de Carnaval.
Pode ainda conhecer as principais tarefas, atividades e eventos realizados nas duas Unidades
Funcionais com a participação ativa dos utentes.
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Destaques nesta edição:
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Cantinho dedicado à Saúde
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Passatempos
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Visualize as fotografias do Dia de Reis nas
Unidades Funcionais do Outeiro e Carvalhais
na página 2.
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Atividades do mês:
Dia de Reis
O Dia de Reis celebra-se a 6 de janeiro. Esta tradição está ainda associada ao Natal, sendo assinalada pelo
facto dos três reis magos: Gaspar, Belchior e Baltasar terem oferecido nesta data prendas ao Menino
Jesus após terem sido guiados por uma estrela.
Atualmente, no Dia de Reis é habitual em algumas localidades juntarem-se grupos de pessoas para cantar
as Janeiras.
A tradição diz que a família se deve voltar a juntar neste dia para comemorar o final dos festejos de Natal
e comer bolo-rei.
Para comemorar o Dia de Reis, nas Unidades Funcionais dos Carvalhais e do Outeiro foram pintados
desenhos alusivos ao tema, tal como se pode visualizar nas imagens em baixo.
Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Preparativos para o Teatro de
Fantoches
No próximo dia 17 de Fevereiro (dia de Carnaval) vai ser apresentado, na Unidade Funcional dos
Carvalhais e na Unidade Funcional do Outeiro, uma peça de teatro de fantoches onde os intervenientes
vão ser alguns dos nossos utentes.
Durante quase todo o mês de Janeiro, alguns dos nossos utentes das duas Unidades Funcionais, têm
trabalhado arduamente na preparação do teatro tendo começado por pintar as cabeças dos fantoches,
depois de confecionar as roupas para os mesmos, todos os adereços e por último o cenário.
O trabalho não foi fácil, foi um pouco demorado, mas na nossa opinião, bem como na dos nossos utentes,
valeu a pena e pensamos que o resultado final vai ser positivo e que os nossos utentes estão orgulhosos
de tudo o que fizeram.
Unidade Funcional Outeiro: Fantoches

Unidade Funcional Carvalhais: Fantoches
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Cantinho dedicado à saúde
O que é?

A dor…

Dor é uma experiência sensorial ou emocional desagradável que ocorre em diferentes graus de
intensidade – do desconforto leve à agonia, podendo ser resultado de lesão, doença ou disturbio
emocional. Pode ser localizada quando se restringe a uma região específica do corpo, ou difusa; pode ser
aguda quando se manifesta por um curto período de tempo, ou crónica quando é persistente podendo
durar semanas ou meses.
As pessoas que sofrem de doença crónica sentem-se muitas vezes desesperadas e indefesas, podendo
tronar-se dependentes de medicamentos.

Avaliação da dor
A tolerância individual à dor difere consideravelmente de
uma pessoa para outra. Umas sentem uma dor
intolerável com um pequeno corte enquanto outras
tolerarão um traumatismo maior sem se queixar. Neste
sentido, foram criados diversos instrumentos de
avaliação da dor com o objetivo de interpretar a dor
experienciada, nomeadamente: escala numerica de 0 a
10, escala de descritores verbais, escala visual analógica
e escala de faces Wong Baker.
Devido ao facto dos idosos possuirem mais do que uma
doença cronica, a avaliação física e funcional devem ser
efetuadas de forma a compreender o impacto da dor na satisfação das neccessidades de autocuidado (ex:
ir ao sanitário, vestir e despir…).

Tratamento farmacológico e/ou não farmacológico
Relativamente ao tratamento farmacológico, existem vários analgésicos que podem contribuir para
controlar a dor, sendo importante manter o nível constante de analgesia para se obter um melhor
controlo da mesma. No entanto, nos idosos poderá haver necessidade de reduzir a dose e frequência do
analgésico pois o metabolismo e eliminação do mesmo é mais lento.
Quanto ao tratamento não farmacológico devem ser valorizadas as medidas de conforto, por exemplo o
posicionamento, massagens, aplicação de calor ou frio, técnicas de relaxamento, atividades lúdicas e
repouso.
O controlo da dor requer uma abordagem multidisciplinar, sendo os cuidadores principais e a família
parceiros ativos no controlo da mesma.
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Aniversários do mês
Unidade Funcional Outeiro:

5 de Janeiro – Sr. Jorge Santos

Parabéns aos nossos utentes
deste mês, que a vida lhes
reserve muitas felicidades e
momentos cheios de alegria e
que contem muitos mais anos!

Unidade Funcional Carvalhais:

8 de Janeiro – Dª Felisbela

17 de Janeiro - Dª Celeste

19 de Janeiro – Dª Aurélia

25 de Janeiro – Dª Maria José
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A Receita do mês
Tarte de Requeijão

Ingredientes:
-> 2 requeijões de Seia;
-> 350 gr. de açúcar;
-> 50 gr. de manteiga derretida;
-> 5 ovos;
-> 1 colher chá de fermento em pó;
-> 100 gr. de farinha

Preparação:
1º Deve-se começar por esmagar os requeijões e amassar bem com o açúcar.
2º De seguida, junta-se os ovos batendo-se sempre muito bem, coloca-se a margarina derretida e por
fim a farinha e o fermento.
3º Coloca-se o preparado numa forma untada com margarina e polvilhada com farinha.
4ª Posteriormente, vai a cozer em forno quente, a cerca de 175º C durante cerca de 25 minutos até
ficar “lourinha”.
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Passatempos
Anedota do mês:
Numa sapataria, uma senhora esteve uma tarde toda para escolher uns sapatos e acaba por dizer ao
empregado:
- Mas estes sapatos são muito antigos!
Meio aborrecido pelo tempo que a Senhora levou a escolher os sapatos, responde o empregado:
- Claro, minha senhora, estavam na moda quando a senhora começou a experimentá-los…
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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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