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Em outubro aconteceu...
PRÉMIO SAÚDE SUSTENTÁVEL 2018

NOVO SITE

FNSBS premiada por Resultados em Saúde

Não perca...

O Prémio Saúde Sustentável, iniciativa
conjunta da Sanofi e do Jornal de Negócios,
tem por objetivo divulgar os exemplos de
excelência na prestação de cuidados de
saúde, incentivando boas práticas de
sustentabilidade, premiando o que de
melhor se faz pela saúde em Portugal.

Na sua 7ª edição, a Fundação recebeu, na
cerimónia pública que teve lugar na
Fundação Oriente no dia 3 de outubro, a
Menção Honrosa Resultados em Saúde
com o Projeto Smilling (veja o video infra
para saber mais sobre este projeto).

Já está disponível o novo site da
Fundação.

Para que a sua experiência quando navega
seja mais aprazível...
Vá já a... http://fnsbs.pt

CASA DO PARQUE
Formação em primeiros socorros
No dia 3 as enfermeiras Raquel Andrade
Alves e Vânia López estiveram na Casa do
Parque da CrescerSer em Outurela.
Primeiros Socorros foi a temática
aprofundada com os profissionais da Casa
do Parque numa ação de 2:30 horas.
Francisco Ramos (atualmente Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde) entregou o Prémio à Enfª. Ferin Cunha

O projeto, no âmbito da saúde oral,
demonstra que investir na prevenção logo
nos primeiros anos de vida, tem resultados
muito positivos na saúde das crianças ao
longo do seu crescimento e, expectavelmente, ao longo de toda a sua vida.

Toda a ação da Fundação representa um
investimento estratégico na infância e na
adolescência como modo de construção de
u m a s o c i e d a d e m a i s s a u d áve l e
sustentável. Este projeto é apenas um
exemplo deste investimento.

FNSBS NA NAVIGATOR
Medicina Geral e Familiar
Iniciámos uma prestação regular de
medicina geral e familiar aos
colaboradores da NAVIGATOR.

https://youtu.be/Cfn6fRjJ_Qo

CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

A Drª. Margarida
C o r d e i ro é o
nosso rosto no
contacto com a
empresa.
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FALEMOS DE AMAMENTAÇÃO (II)
O aleitamento materno é um processo natural
Parte deste processo decorre durante a gravidez passando
muitas vezes despercebido à grávida e/ou casal.
• a aréola alarga-se e escurece para ser mais visível para o bebé;
• as fibras musculares involuntárias da aréola contraem-se para
evidenciar o mamilo;
• as glândulas de Montgomery (sebácea e mamária) produzem
secreções para proteger a aréola e o mamilo.

Algumas grávidas
evidenciam a presença de colostro (o
leite dos primeiros
dias) no sutiã ou na
roupa de dormir.

Não se
preocupem as que
o não verificam, por
não ter significado
no momento de
amamentar o
seu bebé.

Pode ocorrer eventualmente a ejeção de gotas de leite durante
um beijo íntimo e/ou orgasmo, devido ao aumento dos níveis de
oxitocina (hormona do prazer), verificáveis também num futuro
próximo parto e mamadas. Neste último caso e nos primeiros dias
de amamentação, podem sentir-se contrações uterinas
semelhantes às do parto mas de menor intensidade, cujo
propósito é a involução uterina.

TRÊS CURIOSIDADES:

A regulação da produção de leite depende da presença
das hormonas:
[
prolactina
[
oxitocina
[
FIL (Fator Inibidor de Lactação)
A prolactina e a oxitocina são segregadas pela estimulação do
mamilo, cabendo-lhes respetivamente a estimulação da
secreção e a ejeção do leite.
Para a manutenção dos níveis de prolactina são importantes
mamadas frequentes, mesmo que breves, estimulando uma
maior produção de leite do que quando espaçadas.
A secreção de oxitocina e o desencadear da ejeção do leite
responde a um estímulo físico, mas igualmente ao ouvir o bebé
chorar, ver o bebé ou uma foto sua, pensar em amamentar,
entre outros.

Saltar mamadas leva à diminuição
da produção de leite materno.
O FIL ajuda a proteger a mama
dos efeitos indesejados de uma
produção exagerada de leite.
FIL regula a produção de leite. Se o bebé mama muito “extrai” o
fator inibidor e há produção de leite. Se mama pouco, o fator
inibidor permanece e impede a produção de leite –“ … se o leite
não é retirado é porque não é necessário, então pára-se a
produção …” - efeito tampão, (não há memória de uma mama
“explodir” por estar permanentemente a encher). Tanto menor
será a produção de leite, quanto mais tempo esse efeito
permanecer.

• Medo (… não tenho leite…), dúvidas, dor, separação do bebé
e nt re m a m a d a s e p re o c u p a çõ e s vá r i a s , p o d e m
temporariamente impedir o reflexo da ejeção de leite e
dificultar a amamentação por:
• inibição da produção de oxitocina;
• efeito antagonista da adrenalina.
• “Teve um desgosto e ficou temporariamente sem leite”.
Curiosamente em situações de grande stress como a guerra e
grandes catástrofes, a amamentação mantém-se porque não
há acesso a leite artificial. É o biberão, e não a preocupação, que
perturba a amamentação.
• Na natureza nada é por acaso. Em situações de fuga o
organismo das mães mamíferas ”decide” suspender a
libertação de leite para não deixar rasto aos perseguidores.
No próximo mês não perca mais dicas sobre Amamentação (III)...

