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Sardinhada em Faro
Não houve festa como esta!
Como manda a tradição nesta época
do ano, fizemos em Faro uma
inesquecível sardinhada - a primeira
de sempre, neste que é já o terceiro
Verão ali.
Alegrámo-nos ao convidar as
famílias, percebendo que teríamos
uma participação massiva. Assim foi:
a festa teve cerca de 115 pessoas,
entre residentes, familiares e os
amigos do Rancho.
Escolhido o menu, de acordo com a
tradição, e confirmado o número de
pessoas, seguiu-se uma árdua
semana de organização, para que
tudo estivesse pronto no dia.
Começámos bem cedo, com a
preparação dos Residentes (que
queriam estar no seu melhor para a
festa), a organização da sala de
refeições e os últimos pormenores
na cozinha.
Toda a equipa estava muito alegre e
motivada. Contámos, como
habitualmente, com a ajuda
entusiástica de Olga Paiva. Para
assar as sardinhas e os pimentos
chamámos à acção o Paulo
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(manutenção) e Manuel (marido da
assistente Jerusa), que estiveram bem
à altura do desafio.
Ao organizar a sala de refeições,
dispusemos as mesas de modo que
as famílias estivessem confortáveis,
mas próximas umas das outras, para
poderem confraternizar.
Muitas famílias trouxeram doces,
bolos, tartes, pastéis, semifrios,
bebidas e frutas que colocámos, com
muito gosto, no nosso buffet, à
disposição de todos.
O grupo do rancho folclórico trouxe
um amigo acordeonista que tocou
umas músicas para todos, o que
originou, como não podia deixar de
ser, um bailarico improvisado.
Nunca antes houvera uma
participação tão massiva dos familiares
na Amera de Faro. Ficamos
orgulhosos por todos se sentirem
parte desta família e nela quererem
participar.

COMENTÁRIOS

ACHEI UMA IDEIA
ENGRAÇADA, COM OS
FAMILIARES. GOSTEI MUITO
DA COMIDA E A DECORAÇÃO
FOI FEITA COM MUITA
IMAGINAÇÃO. REPITAM
QUANDO QUISEREM.

O ALMOÇO HOJE FOI MUITO
BOM. HAVIA MUITA FARTURA
DE COMIDA ADEQUADA À
ÉPOCA. FOMOS MUITO BEM
SERVIDOS. OS RESPONSÁVEIS
FIZERAM O POSSÍVEL E O
IMPOSSÍVEL PARA QUE OS
RESIDENTES SE SENTISSEM
FELIZES. O PESSOAL
ESMEROU-SE.

O ALMOÇO DE ÉPOCA FOI
MUITO BOM. HAVIA DE
HAVER MAIS FESTAS DESTAS
COM AS FAMÍLIAS PRESENTES.

DIA BELÍSSIMO, COM MUITA
ORDEM E ORGANIZAÇÃO.
SINTO-ME MUITO BEM AQUI.

COMI MUITOS BOLOS E
DANCEI ATÉ AO FIM. A
MINHA SOBRINHA ANABELA E
O MARIDO ESTAVAM MUITO
FELIZES.
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Vitoriano Isidoro,
esposo de
M.ª João Isidoro

M.ª Lucinda
Lopes, filha de M.ª
Clarisse Bruno

Fátima Sousa,
filha de Almerinda
Brito

Amália
Fernandes,
filha de
Amália Raposo

É sempre positivo
poder partilhar a
alegria duma festa
com familiares,
conhecidos e
desconhecidos.

Estas iniciativas
reforçam o bom
relacionamento
que deve ser
mantido com o
nosso doente, no
meu caso minha
mulher. A sua
condição de
doentes
"especiais" obriganos a manter com
eles a maior
relação possível,
nunca os
abandonando.

Estas iniciativas
são muito boas,
porque os nossos
familiares, neste
caso a minha
mãe, já têm muita
dificuldade em sair
da Amera. Sente
que a filha está
junto dela e não se
sente desprotegida no meio de
tanta gente, porque também tem
a sua família com
ela.

É importante para
manter/estreitar
os laços
existentes. No
meu caso, em
concreto, mais
ainda porque a
pouca mobilidade
não me permite
levar a minha mãe
para conviver com
a família.

É muito bom.
Penso que é
muito importante
fazer estas
festinhas com a
minha mãe, visto
que ela esta cá há
pouco tempo e a
vontade dela é
estar em casa. Por
isso é bom ela
poder sentir-se
em casa com os
netos e comigo.

Festa para
comemoração de
datas variadas
(carnaval, natal);
passeios ao
exterior. Ainda não
sabemos quais os
eventos que a
Amera costuma
organizar para
podermos propor
novos.

Concordo com a
realização de
eventos futuros,
não me achando
com condições
para indicar
ocasiões e tipo
que se devem
efectuar, por
desconhecimento
das regras da
Amera e das
possibilidades de
participação dos
utentes.

Não tenho muito a
sugerir, uma vez
que tudo esta tão
bem organizado,
aliás como em
todos os eventos
em que tenho
participado. Para
mim a Amera
prima pela
organização e
pela colaboração
das suas
funcionárias

Repetir estes
momentos duas
ou três vezes no
ano.

Se possível, fazer
mais festinhas
como estas
frequentemente.

Pontos fortes: a
simpatia das
funcionárias e as
instalações.
Pontos fracos: as
numerosas regras,
a contabilidade,
que por enquanto
não tem sido
adequada aos
benefícios fiscais e
ao subsistema de
saúde da minha
mãe.

Pontos fortes: A
simpatia de todo o
pessoal e a
qualidade
esmerada das
instalações.
Pontos fracos: a
rotatividade do
pessoal, que falta
com demasiada
frequência.

Pontos fortes:
assistência
atempada que
tem sido dada à
minha mãe, em
situações críticas
da sua saúde.
Pontos fracos:
concerteza que
existem, mas de
facto os fortes são
em maior número,
que não me deixa
lembrar dos
fracos. Um bem
haja a todos:
Direcção e
Colaboradoras.

Pontos fortes:
profissionalismo e
empenho, perfil de
todo o pessoal,
condições gerais,
enfermagem e
acompanhamento
médico, e os
momentos
musicais.
Pontos fracos: a
cabeleireira por
vezes "abusa" no
corte do cabelo.

Por enquanto não
tenho pontos
fracos a apontar.
A minha mãe
ainda está cá há
pouco tempo.
Tenho sim a dizer
que gosto do que
vejo: tratam bem a
minha mãe e isso
é muito
importante.

M.ª Isabel Afonso
e Fausta Barbosa,
filhas de
M.ª Isabel Afonso

A inércia das autoridades deixa a Amera entregue a sim mesma,
impotente para resolver o problema do recrutamento e retenção de
colaboradoras. Não admitimos nivelar abaixo os nossos padrões de
qualidade e consequente exigência com quem integra as nossas equipas,
pelo que o problema persistirá. As dificuldades são expressivas, não só em
termos da qualidade do trabalho prestado, como no que consideramos o
maior problema: o absentismo, encarado pelos trabalhadores algarvios
como natural, ainda que injustificado. Falta-se, sem aviso e sem verdadeira
justificação, e também sem avaliar os prejuízos para a empresa, para os
restantes membros da equipa, e, acima de tudo, para os Residentes.
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Isabel Mendonça,
filha de Faustina
Mendonça

Anabela Pires,
sobrinha de
Celíssia Pires

Estas iniciativas
permitem uma
maior
aproximação e
comunicação com
os pais e restantes
familiares. O elo
familiar reafirmase e é
importantíssimo

Todos os eventos
deste género são
positivos.
Contribuem muito
para quebrar a
rotina e, por isso,
extremamente
importantes

Este convívio com
a minha tia tem
muito significado
para ela. Faz
lembrar-lhe os
almoços que
tínhamos em
família. Vi no seu
rosto a alegria de
outrora. Foi
bastante benéfico
para ela.

Aproximar
avós/bisavós dos
netos/bisnetos.
Fazerem mostras
de "objetos"
trazidos pelos
residentes.
Atividades de
pintura e música.

Pretende-se dar
os parabéns a
toda organização
pelo empenho e
pela dedicação!

Sugiro convívios
mais frequentes,
eventualmente
mais simples
(refeição menos
complexa, por
exemplo lanches),
acompanhados
sempre com
música.

Todos os eventos
que possam fazer
incluindo a família
são de louvar,
porque tudo é
feito com muito
carinho e
pensando
somente neles.

Pontos fortes: boa
assistência
médica e aptidão
do pessoal
Pontos fracos:
fraco trabalho
com as roupas
dos Residentes e
horários (de
atendimento)
muito rígidos.

Pontos fortes:
abertura do
horário de visitas,
comunicação com
o staff
responsável
Pontos fracos:
grande
rotatividade do
pessoal auxiliar.

Pontos fortes:
instalações e
higiene
Pontos fracos:
acompanhamento
das pessoas com
mobilidade
reduzida durante
as refeições.
Pouco pessoal
assistente para
fazer face a todas
as situações.

Pontos fortes:
carinho e amor
que demonstram
com a minha tia
Pontos fracos:
ainda é muito
recente para dizer.

M.ª Leonilde
Guerreiro, filha de
Leonilde Colaço

M.ª Natália de
Sousa, filha de
Gustavo Rebelo
de Sousa

Uma "vida familiar",
com mimos e festas
como nas nossas
casas, nesta que é
hoje a sua casa é
mais uma forma de
estar com eles para
além das saídas
semanais que
realizamos, pelo
menos duas vezes
por semana, para
que vivam os dias
com mais fazer e
saúde.

Este tipo de
convívio é de
extrema importância, quer para nós
familiares, quer
para os Residentes, tendo em
atenção que o
desejo diário é
regressarem à sua
casa. Estes
momentos
permitem uma
melhor integração.

Pessoalmente não
altera, mas no
geral penso que
pode ser positivo
motivar os
encontros.

Dia dos idosos? Dia
dos avós? Talvez
organizar eventos
com o apoio e
participação das
famílias. Convidar
familiares para
realizar actividades,
mostrar habilidades,
descobrir quem quer
vir fazer tardes de
conversa, contos de
histórias, teatro, etc...

Todos os passeios
que possam ser
feitos com a
presença da
família, mesmo na
cidade de Faro,
são importantes.
Por exemplo um
pic-nic na
Alameda, Parque
Ribeirinho e
outros.

Pontos fortes: O
cuidado com que
meus pais são
tratados e a facilidade que sinto de ser
ouvida e colaborar,
convosco.
Pontos fracos: Um
deles tem sido as
falhas frequentes na
lavandaria, que
acabam por ser
absorvidas pelos
pais. O outro é geral
no Algarve, com
rotação de pessoal
que dificulta a
relação e confiança
dos Residentes. No
entanto refiro que
nenhum desses
pontos menos bons
é grave, perante o
apoio que é dado
aos pais e a nós
familiares. Ás vezes
basta um pózinho
na engrenagem.

Pontos fortes:
profissionalismo
no trato com as
questões de
saúde e
afectividade.
Aspecto agradável
das instalações e
higiene.
Pontos fracos:
Não existir
comparticipação
da segurança
social e
rotatividade das
colaboradoras.

Gabriela Santos,
filha de Maria e
Joaquim Santos

Cidália Estorninho,
filha de
M.ª Conceição
Gonçalves

Obrigada pelo vosso empenho para que todos participassem e desfrutassem da
sardinhada com os seus familiares. Houve um grande esforço vosso, mas também
vos senti a alegria do sucesso alcançado e isso é também importante, por vós. Todas
estavam motivadas e participativas. Há nestas ocasiões uma ligação facilitada entre
as famílias e a Equipa, que dá frutos, desbloqueando muitas tensões do dia-a-dia.
Mais uma vez obrigada pelos meus pais, não esquecendo também as que não
estavam na festa e nos seus postos continuavam a desempenhar as suas tarefas,
para que tudo estivesse em ordem na casa e no regresso aos quartos. Bem hajam!
Gabriela Santos
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Todos se empenharam muitíssimo nesta primeira sardinhada em Faro, que se tornou um enorme
desafio em resultado da grande adesão das famílias.
De entre toda a equipa, houve quatro colaboradoras que se salientaram, pela sua dedicação e
esmero. Algumas estavam de folga e foram chamadas no próprio dia para ajudar, porque houve
outras colegas que, sabendo o que estava em causa, não evitaram faltar. A presença desta
colaboradoras foi decisiva para garantir que o evento seria bem sucedido.
Por tudo isto entendemos agradecer com um mimo o seu altruísmo e dedicação, para além do que
seria a sua obrigação. Aqui fica, mais uma vez o nosso…

Obrigada à Amera por me fazer lembrar
que sou mulher e que mereço mimar o meu
lado feminino.
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Kátia Alfaro

Isto é tudo para mim? Eu primeiro nem
estava a acreditar. Obrigada por

reconhecerem o quanto damos de nós.
Vanessa Eusébio

Na próxima
ocasião
pediremos um
patrocínio!

Obrigado!

Adorei! Só tenho de agradecer por se terem

Obrigada à Amera por tudo. Gostei

mas sempre sabe bem receber um prémio!

à espera!

lembrado de mim. Apenas faço o meu trabalho,
Jerusa Barbosa

realmente do presente. Não estava nada
Edna Silva
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As virtudes da música
A música pode ser um meio eficaz e
prazenteiro para os seniores
manterem, e até melhorarem, as
suas capacidades cognitivas, físicas
e sócio-emocionais. As experiências
musicais que proporcionamos aos
nossos Residentes são planeadas
para promover a interacção social e
a auto-estima. Incluem ouvir música,
cantar, partilhar e discutir canções,
tocar instrumentos, dançar, ou
simplesmente mover ao som da
música. Para tal, contamos com a
presença regular de João Violão,
professor e animador musical, e do
Grupo Folclórico dos Amigos de
Estoi.
A música é uma das experiências
mais precoces na nossa vida. As
memórias musicais mantêm-se, na
idade adulta, entre as mais
profundas. A música pode estimular
a função cognitiva através da
oportunidade de aprender novas
competências, assim como de utilizar
conhecimentos previamente
adquiridos. Quer a memória de longo
prazo, quer a de curto prazo são
estimuladas a cantar canções

familiares, ou simplesmente
desempenhando sequências ritmadas
com instrumentos.
A música é frequentemente utilizada
como motivador para actividade física.
Tocar instrumentos pode melhorar o
leque de movimentos, desenvolver
força e resistência muscular e
melhorar a motricidade. Cantar pode
melhorar as capacidades orais e
mesmo a função respiratória. A música
pode facilitar estados de relaxamento,
assim melhorando a qualidade do
sono e diminuindo a ansiedade.
A música pode ser usada para validar
sentimentos de luto, solidão e
depressão e promover sentimentos
de bem-estar e satisfação. De uma
forma muito abrangente, a musica
oferece uma abordagem muito
positiva para melhorar a qualidade de
vida dos seniores.
Por tudo isto a Amera investe tanto
em actividades musicais, que em
breve também terão carácter regular
em Carcavelos.

Música e Alzheimer
A nossa compreensão sobre a
doença de Alzheimer é ainda muito
limitada. Por isso, mesmo os mais
modestos meios de nos proteger do
seu desenvolvimento são da maior
importância. São-no, não apenas
para ajudar a prevenir a sua
progressão, mas também para
ajudar a entender os mecanismos
através dos quais progride.
A participação activa em actividades
lúdicas actua contra a doença de
Alzheimer. Este é um dos poucos
factos baseados na evidência
científica actual, pelo que é um dos
melhores “tratamentos”. Ao envolver
capacidades físicas, sociais e
cognitivas, a música, enquanto
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actividade lúdica, tem não só o
potencial de melhorar a disposição
dos indivíduos, como de atrasar o
desenvolvimento e reduzir o impacto
dos sintomas da doença de Alzheimer
(Wilson, Scherr, Schneider, Tang, &
Bennett, 2007). E, por cruzar as três
áreas, as actividades musicais têm a
virtude de multiplicar os efeitos de
cada factor relativamente aos demais.
A actividade física pode melhorar a
função cognitiva, de modo a aumentar
os progressos de que o indivíduo é
capaz em actividades cognitivas, ou,
do mesmo modo, o aumento da
interacção social pode encorajar o
individuo a ser mais activo noutras
actividades ou tratamentos.

[ANTÓNIO E MANUELA]

[ARLETE E RAQUEL]

[FELÍCIA]

[ROSA E MANUEL]

[SÉRGIO E IDALINA]

[VITÓRIA, JOAQUIM E M.ª BAETA]

[REOLINDA E CUSTÓDIO]

Os elementos do
Rancho Folclórico
dos Amigos de
Estoi, em acção,
nas páginas
seguintes, nas suas
mais recentes
visitas à Amera.

[VEZITAÇÃO E EDUARDO]

9

10

11

Formação contínua, mesmo.
Realizámos nas últimas semanas
uma formação sobre
ministrada pela
Hartmann. À semelhança do que
aconteceu em formações anteriores
sobre o tema, foram explicadas a
teoria e a prática do uso dos vários
dispositivos de incontinência que a
Hartmann produz. A aplicabilidade
dos produtos, consoante os graus
de dependência, tamanhos e
períodos do dia, e mesmo gostos e
preferências dos residentes e
profissionais, foram algumas das
áreas abordadas.

APRENDI A COLOCAR
FRALDAS NOS RESIDENTES
DEITADOS DE FORMA A
CAUSAR-LHES MENOS
DESCONFORTO. ADOREI SER
A COBAIA!

FOI INTERESSANTE VER
COMO PODEMOS FAZER
PARA QUE SEJA MAIS FÁCIL
PARA NÓS E PARA ELES.

APRENDI MUITO SOBRE A
ADEQUAÇÃO DOS
TAMANHOS A CADA
RESIDENTE.

A formadora exemplificou a correcta
manipulação e colocação da fralda,
na posição erecta, assim como na
posição deitada.

ESTAS FORMAÇÕES SÃO
IMPORTANTES PARA AS
ASSISTENTES EM GERAL MAS,
PRINCIPALMENTE, PARA AS
MAIS NOVAS. MELHOR DO
QUE A FORMAÇÃO EM SI
MESMA, É VER COMO
ALGUMAS ASSISTENTES
COMEÇAM JÁ A MELHORAR A
PRÁCTICA.

Sendo um tema recorrente no dia-adia das assistentes, foi uma
formação muito bem recebida e
proveitosa, com vantagens para o
conforto dos Residentes, além da
melhoria ao nível do dispêndio de
energia física e tempo consumidos
nesta tarefa.

A formação contínua é um dos pilares
da qualidade da Amera. As nossas
directoras técnicas procuram,
constantemente, dotar as suas
equipas dos conhecimentos que
tornem possível pôr em práctica os
melhores cuidados.

Também com o apoio da Hartmann,
realizámos recentemente uma acção
de formação sobre
Nela foram focados aspectos como
a desinfecção das mãos e a das
superfícies. Apresentaram-se os
vários tipos de organismos
patogénicos e quais os que são
fáceis de eliminar antes de se
hospedarem no ser humano e, desta
forma, prevenir infecções.
Tendo em conta que a maioria das
infecções ocorridas nas instituições
de saúde tem origem nas mãos dos
cuidadores, focou-se a importância
da desinfecção das mãos.
Recordámos os momentos em que
devem desinfectar-se as mãos, tal
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TESTEMUNHOS

As novas colaboradoras recebem
formação permanente em contexto
de trabalho, enquadrada no rigoroso
controlo de qualidade dos cuidados
prestados que está no nosso ADN.

como definidos pela OMS, e
aprendemos a práctica do uso do
desinfectante das mãos. Para ilustrar a
importância da correcta desinfecção
das mãos, o formador convidou todas
as participantes a desinfectarem as
suas mãos com uma solução alcoólica
com substâncias reagentes e a
colocá-las num equipamento emissor
de luz UV. Assim foi possível verificar
as zonas das mãos onde menos
chega o desinfectante se o
procedimento não for o correcto. O
ideal seria toda a mão fluorescer. No
entanto, foi possível observar as
omissões mais comuns na
desinfecção: espaços interdigitais,
pontas dos dedos e zona central da
palma e dorso da mão.

Todavia, a formação teórica, em sala,
representa, num sentido, um estímulo
para quem a recebe e, no sentido
contrário, uma validação do seu
interesse no processo de aprendizagem e melhoria contínua implícito
no papel de assistente na Amera.

NUNCA TINHA TIDO UMA
FORMAÇÃO DE
DESINFECÇÃO. HÁ SEMPRE
ALGUMAS COISAS QUE JÁ
SABEMOS, MAS É BOM SABER
COMO DEVEMOS FAZER BEM.

APRENDEMOS COISAS MUITO
FÁCEIS DE FAZER NO NOSSO
DIA-A-DIA E QUE PODEM
TRAZER MAIS SEGURANÇA
PARA NÓS E PARA OS
RESIDENTES.

SABER A DIFERENÇA ENTRE
LAVAR E DESINFECTAR É
MUITO IMPORTANTE.
SALVAGUARDAR-NOS
TAMBÉM É ZELAR PELA
SEGURANÇA DOS
RESIDENTES.

A continuidade da formação é tanto
mais importante pela elevada rotação
das nossas equipas, em si mesma
motivada pelo já referido rigoroso
controlo de qualidade.
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O calor
O calor chegou e com ele a
oportunidade de passear ao ar livre e
desfrutar do sol, que todos
gostamos.
No entanto, a exposição ao calor
constitui, também, uma agressão
para o corpo humano. Quando a
temperatura ambiente sobe, o
organismo transpira para manter a
sua temperatura dentro dos
parâmetros normais. Se essa
transpiração for excessiva, pode
ocorrer desidratação, um dos efeitos
mais graves na pessoa idosa,
porque, sendo mais vulnerável ao
calor, pode não sentir, nem
manifestar sede. Também o
agravamento das doenças crónicas
é um dos efeitos graves da
exposição ao calor.
O nosso corpo regula de forma
constante a sua temperatura através
do hipotalamo. Mantém-se num
intervalo relativamente estreito (35ºC
– 39ºC), para que as funções
fisiológicas sejam preservadas.
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Durante períodos de temperaturas
atmosféricas moderadas, a
temperatura normal interior do corpo
humano é de cerca de 36,5ºC. A
principal fonte de ganho de calor é o
próprio calor interno do corpo,
denominado calor metabólico, que é
produzido pelos processos
bioquímicos que nos mantêm vivos e
pela energia que utilizamos na
actividade física.
O corpo humano troca calor com o
exterior principalmente através dos
processos de irradiação, de
convecção e de evaporação
(transpiração).
Existem dois mecanismos fisiológicos
básicos através dos quais o organismo
dissipa o excesso de calor
- O aumento do fluxo sanguíneo na
pele, que permite que o calor seja
movido por convecção do interior do
corpo para a pele;
- A segregação de suor para a
superfície da pele para subsequente
evaporação.

Quando a temperatura exterior é
superior à temperatura da pele, o
único mecanismo de libertação de
calor disponível é através da
evaporação pelo suor. No
entanto, qualquer factor que
impeça a evaporação, como por
exemplo a humidade elevada ou
reduzida passagem do ar (roupas
apertadas, ausência de brisa),
levam ao aumento da
temperatura corporal e/ou
agravamento das doenças
crónicas. Em indivíduos mais
vulneráveis a exposição excessiva
ao calor constitui um factor de
stress para o organismo,
particularmente para o sistema
cardiovascular.
Enf. Sandra Cabral
Directora Técnica Carcavelos
Fontes: DGS e Portal da Saúde

Para desfrutar em pleno dos
dias quentes, sem sofrer com
os efeitos das temperaturas
altas, são necessárias pequenas
medidas preventivas para
atenuar os efeitos do calor
1. Evite a entrada de calor no interior da casa, fechando
persianas e portadas, mas mantendo a circulação do ar.
A abertura de portas e janelas durante a noite pode
facilitar a diminuição da temperatura no interior.

2
3

1

2. Sempre que se passeie no exterior, use óculos escuros
e chapéu, de preferência de abas largas.
3. Use roupa larga de algodão de preferência de cores
claras, que permitam que a transpiração seja evaporada
e não fique retida no tecido.
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4. Use menos roupa na cama, sobretudo em pessoas
acamadas.

Água, muita!
Álcool, pouco.
As comidas,
faça-as ligeiras.

Se não houver contra-indicação, deve beberse, pelo menos, 1,5 litros de água por dia.
Deve ainda beber-se leite e derivados e sumos
de fruta naturais, comer sopas e caldos e
gelatinas. A ingestão de líquidos é a principal
forma de prevenir os efeitos adversos
resultantes da exposição ao calor intenso,
sendo fundamental mesmo quando o indivíduo
ainda não manifesta sinais de sede.
Deve evitar-se o uso de bebidas alcoólicas em
excesso, assim como de alimentos de difícil
digestão, que aumentam a função metabólica,
levando o indivíduo a sentir-se mais sonolento
e desatento.
Deve planificar-se a ingestão de água em
intervalos regulares, identificando sobretudo as
pessoas que não possuem autonomia suficiente
para ingerir líquidos:
Os que são capazes de beber sozinhos –
nestes casos é suficiente estimular a ingestão
de líquidos, mantendo-se a necessidade de
vigilância;
Os que necessitam de ajuda parcial ou total –
casos em que é necessário organizar a ajuda
para que ingiram água regularmente;
Os que têm problemas de deglutição, para
quem são uma opção os espessantes de água.
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Passeio ao Estoril
Caminhando entre os jardins do Casino e a esplanada do Tamariz, para um café à beira-mar.
COMENTÁRIOS

GOSTEI MUITO DAS
COMPANHIAS. RECORDEI O
MEU TEMPO DE JUVENTUDE.
OBRIGADO.

GOSTEI MUITO DO PASSEIO E
DA GENTILEZA DAS COLABORADORAS QUE TIVERAM
MUITO CUIDADO CONNOSCO. GOSTEI IMENSO DA
ESPLANADA DA PRAIA.

FOI MUITO BOM MUDAR DE
AMBIENTE, AREJAR UM
POUCO.

VENHO CÁ DESDE QUE
NASCI. GOSTEI MUITO DO
PASSEIO E DA COMPANHIA.

GOSTEI MUITO DO PASSEIO,
EM ESPECIAL IR À ESPLANADA
DO TAMARIZ BEBER CAFÉ.

MUITO AGRADÁVEL E
ANIMADO. AS PESSOAS
TODAS MUITO SIMPÁTICAS.
FOI TUDO BOM, ATÉ O
PASTEL DE NATA.

O PASSEIO FOI BOM E MUITO
ANIMADO. A PRAIA DO
ESTORIL É MUITO BONITA.
GOSTO MUITO DE AQUI
ESTAR.

MARAVILHOSO!
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