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Boas Festas!
Feliz Ano Novo!

Circo 2015
Cumprindo uma tradição natalícia, este ano, resolvemos ir com os nossos residentes a um espectáculo de Circo.
Para fomentar o espírito desta quadra acompanharam esta nossa actividade algumas crianças, filhas de
colaboradoras da Amera.
O espectáculo decorreu no Coliseu dos Recreios em Lisboa, local muito reconhecido por alguns dos nossos
residentes, que, ao chegarem lá, partilharam com o grupo a torrente de memórias que aquele local lhes trouxe. A
emoção ficou ao rubro.
O espectáculo foi bonito, com música, cor e alegria. Vimos palhaços, dançarinos, acrobatas e malabaristas.
Todos riram e aplaudiram muito e ninguém ficou indiferente ao som da música animada que a banda ia tocando. As
inúmeras crianças que se encontravam a assistir arrancaram sorrisos dos nossos residentes.
Foi uma manhã muito bem passada. Os sorrisos nos rostos dos nossos residentes foram o presente de Natal da
equipa Amera e a sua felicidade motiva-nos a fazer sempre mais e melhor. Feliz Natal!
COMENTÁRIOS
GRIMANEZA COSTA - GOSTEI
MUITO DO PASSEIO. GOSTEI
DO CONVÍVIO, DA FESTA EM
SI, E DAS MENINAS QUE
FORAM CONNOSCO. FOI
TUDO DO BOM E DO
MELHOR. NÃO SEI O QUE
MAIS POSSO DIZER PARA
AGRADECER
LAURA CANHÃO - DESTA VEZ
AMERA LEVOU-NOS AO
COLISEU. COMO SEMPRE AS
NOSSAS ASSISTENTES FORAM
MARAVILHOSAS. O
ESPECTÁCULO DO CIRCO
FOI MUITO BOM
AMÉRICA FONSECA - GOSTEI
MUITO DAS LUZES DO
ESPECTÁCULO E DOS
PALHAÇOS QUE ME FIZERAM
RIR MUITO

TERESA DUARTE - GOSTO
MUITO DE CIRCO. ADOREI AS
DANÇARINAS
CREMILDE COSTA - FOI UMA
MARAVILHA. JÁ NÃO IA AO
CIRCO DESDE PEQUENA
TERESA OLIVEIRA - DO QUE MAIS
GOSTEI FOI DOS PALHAÇOS
MANUEL BATISTA - GOSTARIA
DE VOLTAR DE NOVO,
OBRIGADA POR SE
PREOCUPAREM ASSIM
CONNOSCO
ANTÓNIO FONTOURA - GOSTEI
MUITO DE VER O ESPECTÁCULO
COM MUITAS CRIANÇAS

Todas as fotos da ida ao Circo estão disponíveis na nossa página do Facebook. Se desejar, solicite , que nós enviamos!
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Natal em Faro
Em Faro o Natal teve muita música e dança. Tivemos a presença dos nossos amigos do Rancho da Velha Guarda de
São Brás de Alportel e também do Coro de Seniores da Acanto. Na Amera de Faro temos contado, crescentemente,
com iniciativas solidárias de quem tem algo para nos oferecer e se dispõe a faze-lo com o único objectivo de trazer
novidade e alegria aos nossos residentes. Estas acções proporcionam momentos de partilha que não são repetíveis
através de iniciativas exclusivamente organizadas pela direcção da residência. Por tudo isso, a Amera Magazine quer
aqui deixar o enorme agradecimento a todas as pessoas e organizações algarvias que nos têm animado e desejar
que possamos continuar a merecer tanto carinho e dedicação.
Os cantares e as danças do rancho tiveram um sabor especial e toda esta animação reforçou o espírito natalício dos
residentes e da equipa. A nossa Supervisora, Márcia de Paula, ofereceu, em nome de toda a equipa Amera, uma
lembrança aos representantes da direcção do rancho, foi um dos momentos mais emocionantes da tarde. Tivemos,
também, a aquecer os nossos corações, a presença do Coro de Seniores da Acanto. Os temas musicais ecoaram,
Afinadíssimos, pela Amera e todos os elementos do coro espalharam simpatia e sorrisos entre os residentes e seus
familiares. Os colaboradores também puderam participar e conviver com os elementos dos dois grupos que
animaram esta festa de Natal. Agradecemos com a oferta de um ramo de flores que mereceu o elogio do maestro e
provocou uma enorme salva de palmas na sala.
A todos os que abrilhantaram a nossa festa de Natal, mais uma vez, o nosso MUITO OBRIGADO.

A nossa Supervisora,
Márcia de Paula, no
momento em que oferece
uma lembrança à
representante do Rancho
da Velha Guarda de São
Brás de Alportel
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Agradecendo a presença do
Coro de Seniores da Acanto,
a Amera, ofereceu um
ramo de flores ao Maestro.
Todos os elementos do
Coro ficaram felizes com o
presente e fizeram questão
de nos brindar com outro
tema musical
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Congresso de Gerontologia
Formação
Na Amera primamos pela qualidade e não há qualidade sem formação permanente.
As nossas colaboradoras, de forma regular, frequentam formação para garantirmos que
estamos a par do que melhor se faz na nossa área de trabalho.
As Directoras Técnicas de Faro e Carcavelos, participaram nos 17º Congresso Português de
Gerontologia Social e no 36º Congresso Português de Geriatria, que decorreram em Lisboa de
25 a 27 de Novembro.

Sandra Cabral

Pedimos a Sandra Cabral e Rita Mendes que partilhassem com a Amera Magazine alguns dos
temas abordados e como se relacionam com a nossa prática diária. Aqui vos apresentamos
as suas reflexões.

Rita Mendes
O Relatório Mundial sobre Envelhecimento e Saúde, publicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no dia 1 de
Outubro de 2015, Dia Internacional das Pessoas Idosas, alerta para a necessidade de uma acção pluridisciplinar no que
respeita ao envelhecimento da população mundial, acção esta que no entender da OMS, não decorre apenas nas coisas
que fazemos, mas também, na forma de pensar a respeito do envelhecimento. Propõe, ainda, uma acção globalizada e
integrada de saúde publica que promova o envelhecimento saudável, tendo em mente os seus três pilares: saúde,
participação e segurança, estreitando laços com o conceito de manutenção da capacidade funcional da população idosa.
Tendo em conta os desafios que se apresentam ao cuidar da pessoa idosa, tais como a sua fragilidade, a complexidade
das co-morbilidades, os diferentes padrões de apresentação das doenças, a mais lenta resposta à terapêutica e as
necessidades de apoio social, foi importante a revisão dos desenvolvimentos da medicina geriátrica nas suas múltiplas
áreas, tais como a incontinência urinária, vacinas no idoso, cardiopatia isquémica, alimentação, fibrilhação auricular e
anticoagulação, diabetes, hipotiroidismo, dor, Parkinson, demência e perturbações do sono, entre outras questões como a
prevenção de acidentes, ética, prevenção de maus-tratos e gerontotranscendência.
A palete de temas foi variadíssima. Nas palavras do Prof. Doutor Manuel Carrageta (Presidente dos Congressos e da
SPGG), nas mensagens do programa científico "A Geriatria exige um trabalho multidisciplinar (…) para assegurar que os
idosos recebam os melhores cuidados".
De acordo com o Plano Nacional de Prevenção de Acidentes (PNPA, DGS, 2010), apresentado pelo Dr. José Cunha da
Cruz (médico da Protecção Civil), os determinantes dos acidentes com pessoas idosas são: diminuição da visão e audição,
problemas de locomoção, doenças do foro neurológico (acufenos, síndrome vertiginoso, etc), medicamentos e
alimentação, causas habitacionais (diminuição da iluminação, tapetes soltos, inexistência de corrimões, banheiras,
pavimentos molhados ou em mau estado, encerado ou escorregadio, mobília instável e móveis entre quarto e wc), andar
de meias ou descalço em casa, distracção ou desorientação, tomar medicamentos que não foram prescritos pelo médico,
animais domésticos soltos, risco de incêndio, intoxicação por gases em locais fechados.
Sendo os acidentes a 5ª causa de morte e a 8ª a partir dos 60 anos (PNPA, DGS, 2010), há que considerar a
polimedicação como um dos factores que mais promove os acidentes nos idosos. Os acidentes domésticos e de lazer
são outra causa de morte que preocupa as autoridades da Protecção Civil, considerando que o tempo médio de
internamento provocados por acidentes não letais ronda a média de 11 dias em pessoas com mais de 75 anos,
acarretando custos que sobrecarregam o Serviço Nacional de Saúde.
O Prof. Dr. Manuel Carrageta apresenta a actividade física como principal factor na diminuição da mortalidade, uma vez
que contribui para a prevenção de co-morbilidades que podem estar na origem dos acidentes mortais. O exercício
associado à dieta mediterrânica permitem, entre outros factores, controlar o peso corporal, a tensão arterial e o colesterol.
Estes factores associados aos avanços científicos (como o exemplo da rapamicina descoberta através da
streptomyces hygroscopicus, na Ilha da Páscoa que se julga ser capaz de retroceder os efeitos do envelhecimento no
ADN) abrem espaço ao aumento gradual de esperança média de vida com qualidade física e psíquica.
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Na vertente da investigação e neurociências, o Prof. Dr. Alexandre Caldas explicou que o aumento de investigação sobre
o cérebro ocorreu entre 1990 e 2000 e que apesar de terem existido muitos avanços na medicina desde então, ainda
ficam aquém de desvendar todos os mistérios que este órgão encerra.
As doenças neurológicas degenerativas, como o Parkinson e as demências têm sido amplamente estudadas. Em 2012,
182.000 pessoas estavam diagnosticadas com demência em Portugal (INE) e prevê-se que em 2050 existam no mundo
136 milhões de pessoas com este diagnóstico, com todos os efeitos bio-psico-sociais relacionados.
Associadas a estas doenças existe, na maioria dos casos, o diagnóstico de depressão. Muitas vezes é
subdiagnosticada, de acordo com o Dr. Luís Cortez Pinto (Hospital Garcia de Horta) por se encontrar somatizada, ou
mascarada com outras doenças, e é muitas vezes negligenciada pelos profissionais de saúde devido ao estigma social
que este diagnóstico acarreta.
Portugal é o pais da Europa com maior prevalência de perturbações da ansiedade e do humor, sendo que os factores
de risco para a depressão no idoso passam pelo processo de envelhecimento e sua adaptação, défice de nutrientes
essenciais, polifarmácia, má situação psicossocial e doenças neurológicas degenerativas.
As perturbações do sono, são muitas vezes associadas à depressão, mas não de forma taxativa. Para as pessoas com
mais de 65 anos o tempo ideal de sono é de cerca de 8h (nunca menos de 5h e nunca mais de 9h). Mas muitos idosos
sofrem de perturbações do sono, essencialmente, causadas por doenças agudas ou crónicas e medicação ou de
perturbações do sono secundárias por maus hábitos de sono e alterações do ritmo circadiano (menor exposição à luz,
menos exercício físico, diminuição de produção de melatonina endógena, etc).
A Dr.ª Susana Loureiro (Hospital Santa Maria) refere que a insónia, enquanto uma
das perturbações do sono, não faz parte do envelhecimento natural e não se deve
confundir com o "acordar cedo e deitar cedo", isto sim natural. Os critérios da
insónia são a dificuldade em adormecer e em manter o sono, o despertar precoce,
com frequência de pelo menos 3 noites por semana. Esta patologia para além do
impacto na qualidade de vida também tem efeitos na saúde, pode provocar
desorientação, aumento da resistência à insulina, aumento da tensão arterial e da
PCR, activação do processo inflamatório e redução da imunidade.
De acordo com o Dr. Paulo Pina (Casa de Saúde da Idanha), outro processo que
não faz parte do envelhecimento saudável é a dor. A senescência é um processo
indolor. Contudo, existe uma prevalência da dor em 57% das pessoas
acima dos 65 anos que é, frequentemente, subvalorizada nas pessoas idosas e,
consequentemente, subtratada.
Segundo a DGS, a dor crónica do idoso tende a ser multifocal, multifactorial, de
intensidade moderada a intensa e com duração de vários anos. Está associada a
depressão, diminuição da socialização e da capacidade funcional, alterações
do sono e da marcha, síndroma de imobilidade, maior consumo de serviços e
aumento dos custos em saúde, aumento do risco de polimedicação e de
interacções medicamentosas, constituindo um grave problema de saúde pública.
A dor está muitas vezes associada à osteoporose, à osteopatia dos discos e à osteoartrite, entre outros, podendo ser,
por vezes, impossível tratar a causa da dor, mas é sempre possível aliviá-la.
Primeiramente é preciso distinguir o que é dor aguda (duração de menos de um mês) de dor crónica (com duração
acima ou igual a 3-6 meses). Esta última está relacionada com a síndrome dolorosa crónica que degrada o estado de
saúde e a qualidade de vida, sendo também responsável pela destruição de massa cinzenta do cérebro.
Enquanto que a dor aguda pode ser útil (pois pode ser sintoma de uma doença, permitindo detectá-la e tratá-la) a dor
crónica é inútil, na medida em que é, por si só, uma doença.
Para o Dr. Paulo Pina, a evidência clínica sugere alguma relutância por parte dos médicos portugueses em prescrever
opióides para alívio da dor, só o fazendo em casos geralmente associados a cancro. Quer a OMS, quer a DGS,
recomendam o uso deste medicamentos em caso de dor crónica moderada, tendo em conta a escada analgésica
da OMS. Este clínico, aproveitou para relembrar que o tempo e tipo de analgesia deve ser prescrito de acordo com a
intensidade da dor e nunca pela gravidade da doença.
Em suma, o envelhecimento humano passa por contemplar na educação e formação ao longo da vida o saber sobre o
nosso próprio e real funcionamento biopsicossocial, percebendo que múltiplos factores interferem nesse funcionamento
e na capacidade como podemos utilizar a vida, a saúde, a sociedade e ambiente em que nascemos e em que vivemos,
podendo desfrutar de um envelhecimento saudável, contrariando todas as formas de exclusão, descriminação e
abandono, bem como a indiferença pelos mais velhos.
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Aniversários em família
Produzindo memórias
Aniversário Hélio Leão
Hélio Leão festejou noventa e cinco
primaveras!
Foi uma tarde em que os risos e as
memórias foram adocicados por um
magnífico bolo de chocolate.
Parabéns!

Aniversário Laura Canhão
Mais uma vez a família Amera cresceu por
um dia. Foi uma tarde especial para Laura
Canhão, pois, além de ser o seu
aniversário, foi surpreendida pelos sorrisos
e pela alegria dos que mais a amam. Foi
um lanche animado e bem disposto.
Parabéns à aniversariante!

ANIVERSÁRIOS DEZEMBRO
5

Guilhermina Fernandes, 86

15

Francisco Frade, 91

nn

19

Manuel Baptista, 88

19

Lígia Faivre, 97

26

Raimunda Ferreira, 89

