
De forma a celebrar os Santos Populares 
 realizou-se um convívio no Parque de
Merendas de Abiul!  
Atendendo às circunstâncias devido à covid-
19, este reencontro entre conhecidos/amigos
trouxe muita animação e boa disposição! 
Ao longo das semanas que antecederam o tão
aguardado reencontro, nos domicílios a
equipa técnica e os utentes realizaram
trabalhos manuais dentro da temática
alusiva aos santos populares.
Para além de atividades de animação
estipuladas diretamente para o encontro,
ocorreu um lanche partilhado onde todos
conseguimos colocar a conversa em dia!
Que possamos daqui para a frente realizar
mais destes reencontros e recordar os bons
velhos tempos!

O doente pós-AVC pode apresentar diversos
défices neurológicos (motores, sensoriais,
cognitivos, …) e estádios de incapacidade
variável, desde quadro ligeiro até à dependência
total. De modo a minimizar o impacto da doença
e potenciar o tempo e a qualidade da
recuperação, é fundamental instituir um Plano
Terapêutico de Reabilitação de forma atempada
e efetiva (PTR). A Reabilitação trata-se de um
processo organizado, estruturado, focado na
pessoa e delineado por objetivos. O processo de
reabilitação deve ser iniciado o mais
precocemente possível após o episódio vascular
cerebral, de modo a que exista a recuperação das
funções e capacidades perdidas, promover as
competências mantidas, tal como a autonomia, e
facilitar a (re)integração sociofamiliar e
profissional. São definidos objetivos a curto
prazo com o pressuposto de que a reabilitação é
um processo contínuo, ajustável conforme as
necessidades e tolerância da pessoa, com uma
duração variável (pode ir desde alguns meses até
anos de tratamento).

Joana Fabião
Terapeuta Ocupacional
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De forma a integrarmos os utentes do
"Saúde em Casa" no espírito dos Santos
Populares, foi elaborada uma sardinha
sensorial ao longo das sessões de terapia
ocupacional que consagrou alguns
elementos decorativos e recicláveis. Desde a
utilização de cápsulas de café, botões,
tecidos, folhas pintadas e lã, a nossa
sardinha ficou com um aspeto 5 estrelas!
É de elevar o trabalho também realizado
pelos nossos séniores, pois o resultado final
não poderia ter sido mais satisfatório.

Um dos grandes objetivos do utente é conseguir
escrever o seu nome com a mão esquerda .
Ao longo das sessões têm-se promovido as
funções grafomotoras, ao nível da preensão do
material de escrita e também na promoção da
força e destreza para a preparação para a escrita.
Nesta sessão, o utente foi desafiado a escrever o
seu nome numa folha vertical, colocada na porta.
Esta atividade teve como principais objetivos:
- promoção do controlo e equilíbrio postural na
posição de sentado;
- promoção da coordenação óculo manual;
- Treino de grafomotrocidade (escrita).
Importante ressalvar que as atividades são
graduadas, consoante as capacidades do utente.
A cara de satisfação do mesmo revela que o
objetivo foi atingido com sucesso.

    

SARDINHA SENSORIAL
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Sessão com foco na
motricidade fina

Tik-TOk de APOIO Á SELEÇÃO
nACIONAL 

Entrando na onda dos videos de tik-tok,
realizou-se um video de apoio á seleção
portuguesa dançando uma pequena
coreografia.
A utente D. Lucinda, juntou-se à equipa e
passou-se um bom bocado!



Devido às temperaturas elevadas a equipa do "Saúde
em Casa" , juntamente com os utentes, decidiu
adaptar o tipo de intervenção, priorizando atividades
que não requerem esforço físico dando lugar a
atividades de treino de estimulação cognitiva como,
por exemplo, um jogo de cartas que realizámos com a
D. Maria! 
Objetivos Terapêuticos: Memória de trabalho;
Raciocínio Lógico; Atenção mantida e seletiva;
Reconhecimento, categorização, e flexibilidade
cognitiva.
O jogo terminou com a deixa da D. Maria: "Já foste!
Esta é minha!"

De forma a assinalarmos a chegada do
Verão, realizou-se uma atividade de cariz
lúdico trazendo aos domicílios um belo de
um gelado para refrescarmos as ideias aos
nossos séniores.
O foco foi trazer o ambiente da praia e a
boa disposição até eles, uma vez que
muitos não têm a possibilidade para se
deslocarem à praia, por exemplo.

O 5 de Agosto é um dia bastante importante,
para os habitantes de Abiul - celebram-se as
Festas de Nossa Senhora das Neves,
Padroeira de Abiul! Juntamente com os
utentes do "Saúde em Casa", nesta data
festiva, decidiu-se, num convívio informal,
comer o típico bolo das festas e colocar a
conversa em dia!
Foi um momento de lazer entre todos, no
qual se relembrou certas tradições do
passado.
A frase do dia foi: " Se não vamos à festa, vem
a festa até nós! Obrigada!"

OUTRAS ATIVIDADES 

À BISCA COM A D. MARIA

FESTA DA NOSSA SENHORA DAS NEVES

OLHA O GELADO!
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CONTACTOS:

 

No processo de prestação de cuidados em contexto
domiciliário , o enfermeiro deve ter em conta que
a família do utente fará parte da equipa
multidisciplinar!  O objetivo primordial desta
equipa é a recuperação plena do estado de saúde! 
O enfermeiro tem também o papel de educador,
promovendo ações de educação para a saúde ao
empoderar a família para que se torne cuidadora
informal do utente! 
Podemos dizer que a prestação de cuidados de
enfermagem ao domicílio é um desafio, pois requer
do profissional um papel multifocal e uma
capacidade de adaptação ao ambiente familiar, aos
recursos físicos disponíveis, às relações entre os
diferentes membros da família e ao seu próprio
papel enquanto enfermeiro! 

Em suma, o enfermeiro prestador de cuidados no
domicílio assume vários papéis: há um
envolvimento mais profundo, fruto da
continuidade, em que o enfermeiro cuida do
utente como um todo integrado num contexto
familiar e social!  Ter em conta esta perspetiva é
fundamental para a excelência dos cuidados de
enfermagem e para que a prestação desses
mesmos cuidados de continuidade no domicílio
sejam, cada vez mais, uma realidade e uma aposta
no nosso país!

Lar Otília Lourenço
R. da Fundação, nº 20 | 1300-012 Abiul
Tel.: 236 920800/932815782
Email: geral@saudeemcasa.online

Fundação Drº José Lourenço Junior
R. Pinheiro Chagas, nº 101- 3 drt | 1050-176

Lisboa
Tel.: 21 3153571

www.fundacao-jlourencojr.org

DICAS DE CUIDADOS DE
SAÚDE E BEM-ESTAR
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PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE 

-Refeições menores e oferecidas mais vezes durante o dia (7-8
vezes) proporcionam melhor aceitação; 
-Ingestão de líquidos em pequenas porções nos intervalos das
refeições e durante o dia todo, podendo-se utilizar canudos.
Caso o paciente apresente dificuldade para engolir líquidos
estes devem ser espessados;
-O paciente deve manter-se sentado ou em posição reclinada
(com ajuda de travesseiros nas costas) para evitar riscos de
engasgar;
-Deve-se optar por alimentos leves e macios, dietas líquidas
engrossadas com leite em pó, arrozina, amido de milho,
espessantes, dieta líquida pastosa (gelatinas, pudins, vitaminas
de frutas espessas, sopas batidas tipo creme, mingaus, purê de
frutas, polenta “mole” com caldo de feijão). Para variar , pode-
se acrescentar macarrão tipo “Ave-Maria”, mandioquinha,
cará, inhame e aveia nas sopas para engrossá-las.
 -Evitar alimentos de consistência dura, farinhentos e secos
(pão).

ORIENTAÇÕES ALIMENTARES PARA ALIVIAR
ALGUNS SINTOMAS - DISFAGIA


