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em novembro aconteceu...
EUROHEALTHNET

PEDIPEDIA

A Fundação é uma das organizações associadas

Na Fundação...

A Fundação tornou-se este mês membro associado da
EUROHEALTHNET - uma associação europeia de organizações que
trabalham na prevenção da doença e na promoção da saúde.

No dia 23 teve lugar no auditório da Fundação uma sessão de
apresentação do projeto PEDIPEDIA levada a cabo pelo Prof.
Doutor Fernando Mena Ferreira Martins.

É missão da EUROHEALTHNET ajudar a construír comunidades
mais saudáveis, tendo consciência da importância dos
determinantes sociais na saúde da população...

A PEDIPEDIA é uma enciclopédia pediátrica on-line que será
apresentada publicamente no próximo dia 11 de dezembro na
Universidade Católica Portuguesa.

Para saber mais sobre a EUROHEALTHNET siga, por favor, o link
sobre o video abaixo.

A Fundação acolhe com grande regozijo o desenvolvimento deste
projeto nas suas instalações e acredita que todos, famílias e profis-sionais de saúde,
temos muito a ganhar
com a utilização deste
precioso recurso...

Partilhar boas práticas e
promover investigação
que proporcione mais
evidência científica para
melhor decidir e servir,
são alguns dos objetivos
da associação.

Curiosidade?
Vá já a:
http://www.pedipedia.org/
https://eurohealthnet.eu/about-us/who-we-are

EM “O BOSQUE”

PINTURA

A semear
sorrisos...

Exposição na
Fundação

No dia 14 a Fundação promoveu, nos
Olivais, no “Bosque Jardim Escola”, uma
ação de educação para a saúde oral.
Assegurada pela Higienista Oral Cláudia Pereira, foram
destinatários desta ação 16 crianças com idades compreendidas
entre 1 e os 2 anos.
Porque é preciso começar cedo

Pouco menos de um
ano após os devastadores incêndios ocorridos
no Pinhal do Rei / Pinhal
de Leiria, em outubro de 2017, a Fundação acolhe, no seu hall
principal, uma exposição de pintura evocativa desse trágico
acontecimento.
O autor é o Dr. António Hall, médico dentista e Coordenador do
Programa de Saúde Oral da Fundação.
Não perca...

e em dezembro...
CARTÃO DE SAÚDE

WORKSHOP

Para partilhar...

Massagem Infantil

Se este Natal desejar partilhar com os
seus familiares e amigos o nosso
modelo de saúde, personalizado e
preventivo... pergunte-nos como através do 211358166.

No dia 19 de dezembro, entre as 18h e as 20h, terá lugar, no
auditório da Fundação, um Workshop sobre Massagem Infantil.
Este Workshop é gratuito mas de inscrição obrigatória através de
geral@fnsbs.pt ou 213010353. Inscreva-se...
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FALEMOS DE AMAMENTAÇÃO (III)

TEORIA DOS 6 Ps para o SUCESSO do AM

Vantagens, dúvidas, soluções

• POSIÇÃO – mãe (pés e costas apoiadas – confortável); bebé
(cabeça e corpo alinhados; face virada para a mama, boca
centrada na mama e nariz de frente para o mamilo; corpo
próximo do da mãe; barriga com barriga; nádegas apoiadas)

Falar de Aleitamento Materno (AM) é sinónimo de VANTAGENS:
• Bebé – nutricionais, anti-infeciosas, imunológicas, cognitivas,
afetivas; reduz as cólicas e a hipótese de morte súbita, …

• PEGA – a boca do bebé abocanha a aréola e não só o mamilo;

√

• Mãe – físicas (menor risco de cancro da mama…), emocionais,
afetivas, psicológicas, …

x

• Família – económicas, psicológicas (menos episódios de
doença do bebé…), relacionais (entre o casal e este e o filho), …
• Sociedade – produtividade (menor absentismo por doença do
filho…); crianças e adultos com elevado desenvolvimento
intelectual, …
• Ambiente – preservação ambiental (menos gasto de água,
menor contaminação de terrenos com detergentes, redução da
quantidade de latas em aterros…)
...outras.

O AM GARANTE ao bebé, entre outras, a
satisfação das NECESSIDADES NUTRICIONAIS,
desde o nascimento.
Em exclusividade até aos 6 meses e em
complemento até aos 2 anos se possível, se
a mãe assim o desejar e com prazer
para ambos.

• PERSISTÊNCIA – ao princípio pode não ser fácil mas não
desistam;
• PACIÊNCIA – ambiente calmo, com tempo e não com o relógio;
• PRÁTICA – vai sendo cada vez mais fácil e bem sucedido;
• APOIO – ao princípio pode não ser fácil mas não desistam;

Solicitar ajuda significa determinação, em não desistir!

?

DÚVIDAS – Algumas, entre muitas:
Posso fumar, beber café e vinho? Será que não vou ter leite como a minha mãe?
Tenho que/devo amamentar? Compro já uma bomba extratora? Não posso beber leite nem iogurtes?
O colostro é leite? Posso pintar o cabelo? Posso congelar o leite dos primeiros dias para dar aos
primeiros 3 meses? Para amamentar, agora já não aperto as maminhas com os dedos em pinça para
ajudar? Tenho de amamentar de noite? Aplicar creme nos mamilos ajuda a evitar mastites?
Qual a melhor posição para dar de mamar? Posso amamentar se for cesariana?
Posso tomar antibiótico e continuar a amamentar? Posso tomar medicamentos?
…

Informação correta é fundamental! As mães têm o resto: mamas √
prolactina √oxitocina√desejo √vontade √determinação √apoio √.
A FNSBS disponibiliza este apoio em contexto de Curso de Preparação
para o Parto e Parentalidade e no âmbito da Saúde Materna e Saúde
Infantil, presencial ou telefonicamente, a utentes/clientes. Em breve,
novas atividades serão divulgadas. Entretanto, contacte-nos através
do e-mail fatimaesteves@fnsbs.pt .

ALIMENTAR UM BEBÉ – Uma Obrigação
AMAMENTAR UM BEBÉ – Uma Opção
(para nós
a MELHOR)

CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

