
Dia Mundial do Cuidador Informal - Inauguração do novo Ambiente
Multissensorial da Casa do Povo de Leomil, em Viseu, com foco

nos idosos e suas famílias

Leomil, 15 de Outubro de 2021

A Casa do Povo de Leomil, uma Instituição Particular de Solidariedade Social, criada em 1942,
sendo uma das primeiras do distrito de Viseu, possui 2 valências seniores: a Estrutura
Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD). No próximo
dia 5 de Novembro, Dia Mundial do Cuidador Informal, pelas 16h30, vai inaugurar o seu novo
Ambiente Multissensorial. Único na região pela sua diversidade de materiais e equipamentos,
tem como objetivo, além da intervenção com idosos e crianças, também o apoio ao Cuidador
Informal para partilha de experiências, promoção da autoestima, redução do isolamento
social, prevenção ou tratamento do burnout.

A Terapeuta Ocupacional Ana Lúcia Frutuoso, fundadora da ZenSenses - Terapia pelos Sentidos,
que é a entidade parceira nesta iniciativa, responsável pela criação do ambiente multissensorial, vai
dinamizar neste dia uma experiência prática aos profissionais deste novo espaço, tendo já orientado
uma sessão de formação técnica online. Ficarão assim habilitados a utilizar os novos equipamentos
inseridos na sala sensorial.

A diversidade de materiais deste espaço, que irá ser aberto a comunidade, permite receber utentes
de diferentes faixas etárias, com ou sem patologia, resultando num atendimento personalizado de
acordo com as necessidades de cada um, num ambiente de calma e relaxamento, propício ao
estímulo de sensações através de música, aromas, cores, projeções e outros efeitos. Existem
elementos táteis (diferentes texturas, temperatura, peso, vibração e massagem), visuais (colunas de
água, fibras óticas, projetores de luz), auditivos (músicas adequadas ao gosto, sons, instrumentos
musicais), olfativos (aromaterapia, cremes aromáticos), e muitos outros estímulos.

A Estimulação Multissensorial/Snoezelen tem sido cada vez mais utilizada em Portugal e no Mundo,
nas mais diversas áreas de intervenção, como a educação, a saúde, a intervenção social, entre
outras.

Para mais informação contactar:

Ana Lúcia Frutuoso
Terapeuta Ocupacional
Telemóvel: (+351) 916 944 381
Email: formacao@zensenses.org
www.zensenses.org
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