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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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Visualize as fotografias da “Festa de Natal” nas Unidades
Funcionais do Outeiro e Carvalhais nas páginas 2 e 3.
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Atividades do mês:
Festa de Natal
Nos passados dias 10 e 17 de dezembro realizaram‐se as Festas de Natal nas Unidades Funcionais do Outeiro e
Carvalhais, respetivamente. Estas festas de Natal tiveram uma animação musical durante a tarde, mas também
contaram com uma participação especial dos nossos clientes que dinamizaram a festa, recitando poemas e
cantando uma música de Natal. Ambas as Festas contaram com a participação dos familiares dos nossos
clientes e no final houve um lanche para todos. Foi uma tarde bastante divertida com um convívio entre todos
e com diversas gerações.

Unidade Funcional do Outeiro:

2

Unidade Funcional dos Carvalhais:

3

Jogo do Galo
O Jogo do Galo é um passatempo popular de regras bastante simples e que se aprende facilmente. Neste jogo,
cada jogador tem umas peças (X ou O) e tem como objetivo tentar completar uma linha com três peças iguais
(o chamado três em linha).
A sua origem é desconhecida, mas há indicações de que pode ter começado no antigo Egito, onde foram
encontrados tabuleiros esculpidos na rocha, que teriam mais de 3500 anos. Este jogo, de estimulação cognitiva,
é jogado por dois jogadores num tabuleiro ou simplesmente riscando numa folha de papel.
Os nossos clientes jogaram este jogo que lhes permitiu treinar o seu raciocínio e, pelo seu feedback positivo, foi
bastante apreciado por ser simples e divertido.

Na Unidade Funcional do Outeiro:

Na Unidade Funcional do Carvalhais:
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Calendário de Aniversários
Os nossos clientes construíram um calendário de aniversários de todos os
residentes das Unidades Funcionais do Outeiro e Carvalhais. Assim, todos eles
ficam informados sobre as datas de aniversários dos outros residentes. Esta
atividade consistiu na construção de diversas flores com material E.V.A, com cores
à escolha dos clientes, onde cada flor representa um mês do ano de 2017. Em cada
flor estarão pousadas uma ou mais joaninhas, com o nome de cada cliente e
respetiva data de aniversário. Foi uma atividade em que os clientes gostaram
muito de participar e divertiram‐se bastante.
Na Unidade Funcional do Outeiro:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais :
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Cantinho dedicado à Saúde

Paramiloidose
 Sintomas
A alteração da sensibilidade é em geral, o primeiro sintoma a ocorrer, caracterizando‐se por diminuição ou
perda de sensibilidade à temperatura, formigueiro, dormência, sensação de dor intensa tipo queimadura, com
iniciação nos pés e pernas, progredindo ao longo do tempo até aos membros superiores.
Manifesta‐se ainda por perda de peso involuntária, alterações do trânsito intestinal (obstipação ou diarreia),
dificuldade na digestão e disfunção sexual.
Ao longo do tempo as alterações gastrointestinais acentuam‐se, verificando‐se diarreias frequentes, náuseas e
vómitos, tonturas, desmaio com as mudanças de posição devido à diminuição da tensão arterial, palpitações
por alterações da condução cardíaca com necessidade de colocação de pacemaker, visão turva, secura ocular,
glaucoma, diminuição da acuidade visual, compromisso renal com falência do rim e necessidade de diálise e,
diminuição da força muscular.
Estes utentes têm uma marcha característica, denominada por “pé pendente”, pois apresentam dificuldade em
levantar os pés e dedos e, o pé bate no chão como uma estalada, sendo por isso uma marcha ruidosa.

 Diagnóstico
Se um dos progenitores tiver paramiloidose, a pessoa deverá dirigir‐se ao seu médico de família, que por sua
vez a encaminhará para uma consulta de genética médica.
A realização de um teste genético a familiares de pessoas diagnosticadas com
paramiloidose pode ser um fator relevante para identificar portadores do gene da
paramiloidose.
A confirmação da presença de substância amilóide num tecido (glândula salivar, gordura
abdominal, nervo...) através de biopsia é um exame complementar que permite identificar acumulação de
amilóide transtirretina responsável pelos sintomas da doença. Após a confirmação da deposição de amilóide
transtirretina num tecido é feito o teste genético para pesquisa de mutação no gene da transtirretina.
Estas pessoas podem ser monitorizadas com regularidade por médicos especialistas e, se os sintomas surgirem,
é possível fazer precocemente um diagnóstico rigoroso e implementar um plano de cuidados adequado.

 Tratamento
Os tratamentos actualmente disponíveis podem atrasar a evolução da doença e preservar a
qualidade de vida dos doentes. Se não for implementado tratamento os sintomas tendem a
agravar, ocorrendo a morte em média 10‐15 anos após o aparecimento dos sintomas.
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Aniversários do mês
Unidade Funcional do Outeiro:

10 de Dezembro - D. Cesaltina Branco

11 de Dezembro – D. Lucília Oliveira

16 de Dezembro – D. Angelina Amaral

18 de Dezembro – D. Angélica Fernandes

24 de Dezembro – Sr. Joaquim Curado
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Unidade Funcional dos Carvalhais:

7 de dezembro - D.Maria Inês Mota

12 de dezembro - D.Laurinda Ribeiro

11 de dezembro – Sr. António
Roque

15 de dezembro – D. Conceição Antunes

29 de dezembro – Dª Raquel Luís

18 de dezembro – Sr. Vitor
Oliveira

Parabéns aos nossos clientes deste
mês, que a vida lhe reserve muitas
felicidades e momentos cheios de
alegria e que contem muitos mais
anos!
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A Receita do mês
Frango com laranja e
castanhas

INGREDIENTES:
 40g de vaqueiro alho;
 1 laranja sumarenta;
 1 c. de sopa de açúcar mascavado;
 1 malagueta vermelha fresca;
 Sal q.b.;
 4 pernas completas de frango
(perninha e coxa);
 500g de castanhas peladas
congeladas;
 2 talos de aipo;
 1 cebola.

PREPARAÇÃO:
1.

Derreta a Vaqueiro Alho, junte‐lhe o sumo de laranja, o açúcar e a malagueta, previamente limpa
de sementes e picada em bocadinhos.

2.

Tempere com sal e misture bem.

3.

Passe as pernas de frango por água e limpe‐as de qualquer vestígio de canículas.

4.

Enxugue‐as com papel de cozinha, coloque‐as dentro de um saco de plástico e junte‐lhes a
marinada preparada.

5.

Feche o saco e agite‐o bem.

6.

Reserve no frigorífico durante algumas horas ou de um dia para o outro.

7.

Descongele as castanhas com antecedência e ligue o forno a 180ºC.

8.

Lave os talos de aipo e corte‐os em fatias finas.

9.

Descasque a cebola e corte‐a em gomos.

10. Escorra as pernas de frango e coloque‐as na assadeira.
11. Misture o aipo com a cebola e as castanhas e disponha à volta do frango.
12. Regue tudo com a marinada e leve ao forno durante cerca de uma hora ou até a carne e as
castanhas estarem macias.
13. Se quiser sirva acompanhado com rodelas de laranja acabadas de cortar.
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Passatempos
Anedota do mês:
Na aula de Português, a professora explicava aos alunos:
‐ Nomes coletivos são os que designam coleção ou agregado de indivíduos da mesma
espécie. Por exemplo: tropa, rancho, enxame, etc.
Joãozinho, diz‐me lá agora mais nomes coletivos…
O Joãozinho responde:
‐ Malfeitores, ladrões, mentirosos, políticos….

Jogo das Diferenças
Observe as duas imagens que parecem iguais mas não são. Encontre as 10 diferenças e assinale‐as.
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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
Facebook: www.facebook.com/LarQuintadoOuteiro2

Direção Técnica: Teresa Costa
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