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A animação 
do Rancho 
Folclórico
O Rancho Folclórico esteve novamente 
presente na Amera. Apesar do grupo estar 
sem alguns dos seus membros, uns por 
estarem de férias, outros por estarem 
doentes, não deixou de proporcionar uma 
tarde cheia de entusiasmo e alegria para 
todos. “Gostei muito de ver os dançarinos e 
as saias engraçadas. Lembrou-me os velhos 
tempos, adoro ver bailes.“ - disse-nos a 
residente Maria de Jesus Parra. 
Também estiveram presentes alguns 
familiares de novos residentes. Estes 
filmaram e fotografaram toda a apresentação, 
manifestando o quanto gostaram da atuação: 
“Sinto que fazem aqui um trabalho com muito 
amor, respeito e carinho. Comunicam muito 
bem com os residentes. Agradeço o 
acolhimento.“ - comentou Noélia Batista, 
familiar do residente Manuel Pereira. 
Mais uma vez o Rancho proporcionou uma 
tarde de divertimento na Amera. Nem a 
viagem de 1000 km que tinham feito, pois 
tinham atuado no norte do país, nem os três 
fogos com que se cruzaram no caminho lhes 
diminuíram o entusiasmo. “Vê-los atuarem é 
um espetáculo, o acordeonista é um grande 
animador.” - disse-nos José Cândido, esposo 
de Maria Helena Cândido.
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Prevenção de Infecção

FORMAÇÃO NA AMERA
Uma equipa qualificada necessita de formação constante. Por isso, a Amera 
aposta na formação dos seus colaboradores de modo a dotá-los com novas 
competências e para que estes prestem cada vez melhores cuidados de 

saúde e tratamento aos residentes.
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Com o avançar da idade a pele sofre 
algumas alterações tornando-se fina, 
menos hidratada e com elasticidade 
reduzida. Por isso a pele do idoso necessita 
de cuidados especiais, nomeadamente 
quando em contacto com urina ou fezes.
Nesse sentido, e tendo em conta que 
existem várias soluções que ajudam os 
profissionais a cuidar melhor de quem sofre 
de incontinência, realizou-se na Amera uma 
formação, ministrada pela Hartmann.
Esta formação, à semelhança de outras 
anteriores sobre o mesmo tema, abordou o 
uso dos vários produtos para incontinência 
da Hartmann. A aplicabilidade destes 
produtos depende do grau de dependência, 
período do dia, e, também, dos gostos e 
preferências dos idosos e profissionais.

Incontinência: um 
problema, várias soluções

Durante esta formação foi exemplificada a correcta manipulação e colocação da fralda, tanto 
na posição erecta, como na posição deitada. Para além disso, foi explicada a importância dos 
cremes de protecção da pele, como forma de prevenção de lesões, tais como: eritemas da 
fralda, lesões micóticas e úlceras por pressão. Foi, também, abordada a composição destes 
cremes e a forma correcta de os aplicar. 
Sendo um tema recorrente no dia-a-dia das assistentes, foi uma formação muito interessante 
e de extrema utilidade, uma vez que traz vantagens para o conforto dos residentes, para além 
da melhoria ao nível do dispêndio de energia física e tempo consumidos nesta tarefa.
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Investigadores norte-americanos desenvolveram 
um novo exame ao sangue que pode ajudar a 
detetar a doença numa fase mais inicial. O que 
torna o Alzheimer tão assustador é a sua 
inevitabilidade. Não existem, ainda, vacinas ou 
medidas preventivas para combater a doença.
E se fosse possível detetar a doença anos antes 
dos seus sintomas começarem a aparecer? 
Cientistas da Universidade de Rowan, nos 
Estados Unidos, desenvolveram um novo exame 
que pode ser a resposta para esta pergunta.
“É vulgarmente aceite que as mudanças 
relacionadas com o Alzheimer surgem no cérebro, 
pelo menos, uma década antes do surgimento de 
sintomas reveladores”, começa por dizer Robert 
Nagele, membro da equipa responsável. “Do 
nosso conhecimento, esta é a primeira análise ao 
sangue que utiliza biomarcadores de 
auto-anticorpos que podem detetar com precisão 
o Alzheimer num ponto mais inicial da doença, 
quando os tratamentos são mais suscetíveis a 

A Doença de Alzheimer
serem benéficos, isto é, antes que ocorra uma 
devastação muito grande no cérebro”, explica.
O teste foi concebido para detetar uma fase 
precoce da doença, conhecida por “Leve 
Comprometimento Cognitivo” (MCI na sigla em 
inglês), e distingui-la de casos similares de declínio 
mental que são causados por outros fatores como, 
por exemplo, problemas vasculares, depressão 
crónica, excesso de álcool ou efeitos colaterais 
provocados por certas drogas. Para experimentar 
o novo exame, Nagele e a sua equipa recolheram 
amostras de sangue de 236 pacientes, dos quais 
50 foram diagnosticados com MCI, 50 eram 
pessoas saudáveis e os restantes tinham sido 
diagnosticados com doença leve a moderada de 
Parkinson, esclerose múltipla ou cancro da mama.
Os pacientes com MCI tinham sido diagnosticados 
com base em níveis baixos de beta-amilóide 42 
peptídicos no líquido cefalorraquidiano, que tem 
sido identificado como um predecessor da rápida 
progressão do Alzheimer.



05

Actividade Músical 
no Verão Amera

João Violão continua a trazer música e a proporcionar agradáveis 
momentos, com um leque vasto de estilos musicais, tocados por 
instrumentos variados.
Em julho fez-se acompanhar por Sarah Ruiz, no fagote, e Alma 
Ramirez, no violino. Ambas já tinham estado anteriormente na Amera. 
Foi uma atividade de que todos gostaram: “Assim distraímo-nos muito. 
Foi muito bom”- disse-nos Alice Constança. “Estas tardes com música 
até passam mais rápido” – disse Humbertina Patrício.
Já em agosto, acompanhado por Fábio Henrique que tocou bongo e 
tábula egípcia, João Violão, proporcionou uma tarde com canções de 
Rui Veloso, Carlos Paião e Zeca Afonso. Estiveram também presentes 
alguns familiares dos residentes, que, aderindo ao entusiasmo, 
acabaram mesmo por cantar uma canção. Foi uma tarde muito 
agradável e calma, passada no jardim da Amera para aproveitar o bom 
tempo. “Foi muito bom, mas o que adorei mesmo foi quando ele cantou 
as músicas do Carlos Paião” – Maria Judite Caridade.
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“A 16 do mês de Outubro
Uma filha me nasceu
Meu Deus que linda que era!
Era o sol da Primavera,
A filha que Deus me deu!

Tua boquinha rosada
Era uma rosa em botão
Tua carinha mimosa
Tua face cor de rosa
Prenderam meu coração

O teu sorriso inocente
Irradiava alegria
Conversávamos sempre, sempre
Saltavas constantemente
Enquanto o dia era dia…

Ai que saudade tamanha
Desse tempo de esperança!
Quem dera voltar atrás
Mandar o tempo parar
Para ficares sempre criança

50 anos já passaram
A criança hoje é mulher
E eu pergunto a Deus receosa
Se com essa filha amorosa
Eu cumpri o meu dever 

Quero que vivas feliz
E que nunca esqueças os teus Pais
Ó minha filha querida
É parte da minha vida
E não desejo nada mais”

Da Mãe que te adora,
Feliciana

Uma Mãe poetisa!
A residente Maria Feliciana Grade escreveu um poema comovente à sua filha, que merece ser 
partilhado com todos. São iniciativas como esta que nos deixam bastante motivados para dar 
continuidade ao trabalho que temos feito de divulgação na Magazine Amera e na nossa página 
de Facebook, dos nossos passeios, festas e outras actividades. Estes são meios priveligiados 
para reforçar o espirito de comunidade e fazer chegar aos quatro cantos do mundo, onde os 
nossos residentes têm familiares e amigos, tudo o que fazemos no dia a dia na Amera. 
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50 anos já passaram
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Ó minha filha querida
É parte da minha vida
E não desejo nada mais”

Da Mãe que te adora,
Feliciana
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