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De 16 a 18 de abril decorreu em Bruxelas a Assembleia-Geral, e o Encontro dos membros efetivos, 
da EUROCHILD. Durante os trabalhos, foram abordadas diversas temáticas, no conjunto de dez 
sessões, na procura de contribuir ativamente em prol de uma sociedade que respeite e promova os 
direitos e o bem-estar das crianças e jovens, como indivíduos de direito próprio.

A Fundação participou nas diversas sessões, tendo divulgado um curto vídeo na Assembleia-Geral, 
junto dos representantes de 176 membros de 34 países.
( ). http://fnsbs.pt/noticias-recentes-eurochild.html

A Fundação na EUROCHILD

Apoio Psicopedagógico/Psicomotricidade

Pediatria

Pedopsiquiatria

  Nutrição
  Imuno-alergologia
  Homeopatia

  Saúde Familiar
  Otorrinolaringologia

  Saúde da Maternidade
  Acompanhamento na Gravidez/
  /Maternidade

  Preparação para o Parto e Parentalidade
  Recuperação Pós-Parto e

  Cuidados com o Bebé

  Saúde Ginecológica
  Planeamento Familiar
  Acompanhamento Pós-Menopausa

  Contactos:
  Telef: 213031420

Terapia da Fala
Psicologia (até 21 anos)

   Ortopedia Dento-Facial
   Ortodôncia Fixa

Cardiologia Pediátrica

Saúde da Visão
Saúde da Audição

Saúde Infantil

Saúde Oral
Avaliação do  Desenvolvimento Infantil

ELETROCARDIOGRAMAS

VACINAS
6ªs. feiras 9h-12:30h e 14h-18h

ECOGRAFIAS

Morfológicas e Cardiologia Pediátrica e Fetal 

Ginecologia / Obstetrícia, 3D / 4D /

http://fnsbs.pt/

ANÁLISES
2ªs. e 6ªs. feiras das 8:30h às 10:30h

MARCAR
CONSULTA

SAÚDE INFANTIL E JOVEM (0-18 anos)

SAÚDE DA MULHER (todas as idades)

SAÚDE DA FAMÍLIA (para todos)

A Fundação FNSBS desenvolve programas 
de Vigilância de Saúde de carácter 
regular, através de equipa de enferma-
gem e médicos especialistas, que 
promovem a PREVENÇÃO, permitem o 
DIAGNÓSTICO PRECOCE e a terapêutica 
mais eficaz.

  e-mail: geral@fnsbs.pt

  Estacionamento privativo

a

Cheque dentist

ACORDOS COM SEGURADORAS
E OUTROS PARCEIROS

O trabalho sobre os resultados da importância da vigilância 
regular em crianças e jovens na prevenção da cárie dentária, 
realizado pela equipa de Saúde Oral da Fundação, foi 
apresentado no XIX Congresso da Associação Portuguesa de 
Higienistas Orais tendo sido premiado como o melhor  poster de 
entre 11 concorrentes! Veja os resultados na página seguinte.

DESTAQUE

A Importância da Vigilância Regular e Precoce

na Prevenção da Cárie Dentária

Consignar 0,5% do seu IRS à Fundação Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, com o NIF 500847754, significa, sem encargos para si, 
apoiar as crianças com necessidade de terapias e vigilância de 
saúde infantil, que não têm acesso noutros locais.
Em 2018, a Fundação apoiou a vigilância de saúde de 122 
crianças e jovens em situação de acolhimento institucional, de 
15 casas de acolhimento, com 917 consultas.

SABIA QUE...

PRÓXIMAS AÇÕES

500847754

Os meninos de 5 anos do Colégio Santiago, em Carnaxide, pra-
ticaram com a escova de dentes e com grande afinco, os 
ensinamentos das melhores técnicas na higiene oral diária, 
numa sessão que contou com o rastreio individual e respetivo 
diagnóstico, realizada pela nossa higienista Drª. Cláudia Pereira, 
na manhã de 2 de abril.

Saúde oral no Pré-escolar

Dirigido aos futuros pais ou aos pais, o curso “Preparação para o Parto, Nascimento e 
Parentalidade”, com a Enf.ª Fátima Esteves, é realizado  em 7 sessões, normalmente às quartas-
feiras das 18h-20h. O próximo terá lugar de 7 de maio a 5 de junho.

Inscrições através de ou 213 031 420.  atendimento@fnsbs.pt

Programa “Preparação para o Parto, Nascimento e Parentalidade”

Dirigido aos futuros pais ou aos pais com bebés até aos 24 meses, o Workshop, com a Enfª Fátima 
Esteves, aborda as práticas de bem-estar e relaxamento dos bebés.
É já no dia 14 de maio das 18h às 20h. Inscrições gratuitas através de ou 
213010353.

  geral@fnsbs.pt

Workshop “Massagem Infantil e Prevenção de Cólicas”
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A IMPORTÂNCIA DA VIGILÂNCIA REGULAR E PRECOCE NA PREVENÇÃO DA CÁRIE

Fundação vence o prémio de melhor poster no XIX Congresso da Associação Portuguesa de Higienistas Orais

A Cárie Dentária é uma das doenças com maior prevalência nas crianças e jovens em Portugal e tem impacto no 
estado de saúde em geral e no bem-estar psicológico, assim como na integração social de cada indivíduo.

A equipa de Saúde Oral da 
Fundação que realizou o 
poster:

Cláudia Pereira
Higienista Oral

António Hall
Médico Dentista, Coorde-
nador do Programa de 
Saúde Oral

Mafalda Lourenço
Coordenadora do Gabinete 
de Desenvolvimento Social

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu como metas para 2020, na região europeia, que pelo menos 
80% das crianças de 6 anos estejam livres de cáries e aos 12 anos apresentem um índice CPOD (Dentes Cariados, 
Perdidos e Obturados) de 1,5.

O Programa de Saúde Oral da FNSBS, preconiza a vigilância semestral, através de rastreio, entre os 3 e os 18 anos.

O Poster levado a concurso compara o estado de Saúde Oral das crianças e jovens que fazem vigilância regular e 
precoce na FNSBS com o daqueles que iniciaram a vigilância mais tarde.

As crianças e jovens observadas em 2018, num total de  
consultas de Higiene Oral, foram divididos em 2 grupos:

1630

Em todas as idades o grupo que iniciou a vigilância mais cedo ou 
há mais tempo apresenta percentagens mais elevadas de 
crianças e jovens livres de cáries.

Das crianças que fazem  desde os 3 anos, 80,4% 
estão livres de cáries com 6 anos. Os jovens que em 2018 tem 12 
anos, apresentam um índice COPD de 1,02. Estes dados 
comparam com 56,3% das crianças aos 6 anos que estão livres 
de cáries e o índice CPOD de 2,25 aos 12 anos no grupo .

VIGILÂNCIA

TARDIA

As crianças e jovens que mantêm a vigilância de saúde oral 
desde os 3/4 anos de idade apresentam melhor desempenho 
em todos os indicadores quando comparados com os que não 
fazem vigilância ou a fazem mais tarde.

Podemos, assim, concluir que 
.

a Vigilância Regular e Precoce é 
uma das principais medidas de prevenção da Cárie Dentária

Gráfico 4 – Número de dentes que contribuem para 
o Índice CPOD de  ambos os grupos

Gráfico 3 – Índice CPOD de ambos os grupos

Gráfico 2 - Índice cpod 
de ambos os grupos 

• Grupo  com crianças e jovens que são observados 
desde os 3/4 anos ou que tendo feito a 1ª consulta com outra 
idade fazem vigilância regular na Fundação há mais de 4 anos.

VIGILÂNCIA

• Grupo  com crianças e jovens que iniciaram a sua 
vigilância na Fundação entre o ano de 2015 e 2018.

TARDIA

CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ
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Gráfico 1 - Percentagem de crian-
ças e jovens livres de cáries nos 2 
grupos
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