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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.
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Atividades do Mês
Oficinas de Leitura e Escrita
Durante alguns dias do mês de janeiro, os nossos clientes tiveram a oportunidade de participar em oficinas de leitura e escrita.
Nestas oficinas foram realizadas atividades de leitura de contos tradicionais portugueses, de lendas, lengalengas,
trava-línguas, etc. Foram também realizadas fichas de atividades relacionadas com a interpretação de textos e
alguns jogos de palavras, nomeadamente: construção de palavras, sopas de letras, palavras cruzadas, que proporcionaram ao nossos clientes algum treino cognitivo, nas áreas da leitura e da escrita.
Os clientes com maiores dificuldades, nomeadamente, aqueles que não sabem ler, nem escrever, não ficaram de
fora destas oficinas pois foram ajudados e, apesar de não saberem escrever, conseguiram responder a algumas
questões ou construções de palavras referidas nas fichas das atividades.
Estas atividades têm como objetivo incentivar os nossos séniores à leitura, assim como estimular as suas capacidades cognitivas, sendo bem recebidas pelos mesmos, que gostaram de relembrar ou aprender certas histórias, bem
como realizar as fichas de atividade, apesar das dificuldades encontradas.
Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Pintura com técnica do Pontilhismo
As artes, como toda a expressão não verbal, favorecem a exploração, a expressão e a comunicação de aspetos dos
quais não somos conscientes. Para além disso, as artes plásticas são uma terapia que ajudam a recuperar ou melhorar a saúde mental, o bem-estar emocional e social da pessoa idosa.
Neste sentido, os nossos clientes, participaram numa atividade de expressão plástica onde tiveram a oportunidade
de pintar Mandalas com uma técnica diferente: o Pontilhismo. O Pontilhismo é uma técnica utilizada por pintores
franceses neo-impressionistas, que consiste na justaposição de pontos de cor criando o efeito desejado pelo pintor.
Foi uma atividade diferente onde os nossos clientes para além de terem acesso à arte como forma de expressão,
treinaram a motricidade fina, bem como a mente.
Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Cantinho dedicado à Saúde
Doença do refluxo gastroesofágico
O refluxo gastroesofágico é um processo fisiológico em que o conteúdo do estômago reflui para o esófago em vez de progredir
pelo trato digestivo normal, com ausência de vómito, irritando os tecidos que revestem o esófago.
Quando provoca sinais, sintomas e lesões no esófago passa-se a denominar doença de refluxo gastroesofágico, situação cronica,
maioritariamente benigna, que implica um tratamento prolongado para evitar recaídas e/ou lesões do esófago.
Quando o refluxo gastroesofágico não é devidamente tratado, pode provocar uma esofagite erosiva, que em alguns casos evolui
para cancro do esófago.

Sinais/Sintomas: pirose/azia (sensação de queimadura no peito que surge geralmente em menos de
uma hora após a refeição, com agravamento na posição de deitada ou inclinada para a frente); regurgita-

ção (sensação de os alimentos voltarem à boca, sem esforço de vómito); náusea após a refeição; aftas;
dificuldade na deglutição; dor torácica; odinofagia; tosse seca; falta de ar; rouquidão; dor de ouvidos;
gengivite; erosão dentária; sinusite; úlceras; estenoses…

Agressores da mucosa gástrica/esofágica: tomate, citrinos, chocolate, cafeína, tabaco, álcool, alguns
medicamentos, suco gástrico, bílis, gorduras, bebidas gaseificadas…

Diagnóstico: efetuado através da avaliação dos sintomas e exame clínico, podendo ser solicitados exames como endoscopia
digestiva alta, radiografia do esófago/estômago/duodeno.

Tratamento:

Efetuar refeições pequenas, evitando alimentos agressores das mucosas;
Evitar comer antes de deitar;
Perder peso;
Não usar roupa apertada;
Evitar atividades que aumentem a pressão intra-abdominal após as refeições;
Tratamento farmacológico com inibidores da bomba de protões (controlam a secreção ácida
do estômago);

Dormir com a cabeceira da cama elevada.
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Aniversariante (s) do mês

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Receita do mês
Rolos de Angus Grelhados

•

1 courgette;

•

8 c. de sopa de azeite

•

qb de hortelã;

•

1 c. de chá de pimentão doce;

•

1 dente de alho;

•

qb de sal;

•

qb de pimenta moída;

•

1 pimento laranja;

•

4 bifes do redondo;

•

1 bem. de folhas de rúcula;

•

100g de rabanetes.

1.

Lave e corte a courgette em fatias.

2.

Misture o azeite com uma mão-cheia de folhas de hortelã picadas, o pimentão-doce, o alho picado, sal
e um pouco de pimenta.

3.

Pincele as fatias de courgette com o azeite aromatizado e, em seguida, grelhe-as na chapa (untada com
azeite) ou no grelhador.

4.

Corte o pimento em tiras.

5.

Pincele os bifes com o azeite aromatizado.

6.

Por cima, coloque as fatias de courgette grelhadas e as tiras de pimento.

7.

Enrole os bifes e prenda-os com um palito. De seguida, grelhe-os.

8.

Numa travessa, distribua as folhas de rúcula e os rabanetes cortados em rodelas.

9.

Junte os rolos de carne, regue com mais um pouco de azeite e sirva.
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Passatempos

Dois grandes amigos conversam:

- Olha rapaz...a minha mulher é uma tremenda mentirosa.
- A Gabriela? - surpreendeu-se o amigo. - Então, o que aconteceu? Porque estás a dizer isso?
- Ah, ontem não dormiu em casa e inventou que passou a noite com a irmã.
- E não passou?

- Claro que não! Quem passou a noite com a irmã dela fui eu!

Descubra na sopa de letras as palavras da tabela abaixo.

Balão
Boneca
Patins
Bicicleta
Livro
Bola
Corda
Avião
Carro
Raqueta
Comboio
Triciclo
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Quinta do Outeiro - Lar para Idosos, Lda.
Unidade Funcional do Outeiro - Paião

Unidade Funcional de Carvalhais - Lavos

Rua do Calvário Nº 41, Outeiro

Rua de Santa Bárbara, Nº 13, Carvalhais

3090-494 Paião - Figueira da Foz

3090-455 Lavos—Figueira da Foz

T: +351 233 941 716

T: +351 233 900 040

F: + 351 233 941 784

F: +351 233 900 069

quinta.do.outeiro@sapo.pt

quintaouteiro2@sapo.pt

www.quintadoouteiro-lar.pt
Facebook: www.facebook.com/LarQuintadoOuteiro
Facebook: www.facebook.com/LarQuintadoOuteiro2
Direção Técnica: Teresa Costa
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