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A Fundação - FNSBS desenvolve programas de Vigilância de Saúde de carácter
regular, através de equipa interdisciplinar
que conta, entre outros, com enfermeiros
e médicos especialistas, que promovem a
prevenção da doença, permitem o
diagnóstico precoce e a terapêutica mais
eficaz.
Disponibilizamos os seguintes serviços de
saúde, alguns também em teleconsulta:
https://fnsbs.pt/saudejovem.html
SAÚDE INFANTIL E JOVEM
(0-18 anos)

https://fnsbs.pt/saudecrianca.html

Saúde Infantil
Pediatria
Saúde da Visão
Saúde da Audição
Cardiologia Pediátrica
Saúde Oral
Pediatria do Neurodesenvolvimento
Apoio Psicopedagógico/Psicomotricidade
Pedopsiquiatria
Psicologia (até 21 anos)
Terapia da Fala
Ortopedia Dento-Facial
Ortodôncia Fixa

https://fnsbs.pt/saudemulher.html
SAÚDE
DA MULHER (todas as idades)
Saúde Ginecológica

Saúde da Maternidade

Acompanhamento na Gravidez/
/Maternidade

Preparação para o Parto e Parentalidade
Recuperação Pós-Parto e
Cuidados com o Bebé

https://fnsbs.pt/saudefamilia.html
SAÚDE DA FAMÍLIA (para todos)
Saúde Familiar
Otorrinolaringologia
Nutrição
Imuno-alergologia
Terapia Conjugal/Familiar

RASTREIO BIOQUÍMICO PRÉ-NATAL
TESTE DO PEZINHO
ELETROCARDIOGRAMAS
ECOGRAFIAS
Ginecologia / Obstetrícia, 3D / 4D /
Morfológicas e Cardiologia Pediátrica e Fetal

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

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

ACORDOS COM SEGURADORAS
https://fnsbs.pt/acordoseguros.html
E OUTROS PARCEIROS

SABIA QUE...
Prevenir os Afogamentos
Em Portugal o afogamento continua a ser a 2ª causa de morte acidental nas
crianças. A grande maioria tem lugar em locais não vigiados, como rios, lagos,
poços, piscinas e reservatórios para armazenamento de água para uso
doméstico.
O Dia Mundial de Prevenção dos Afogamentos, 25 de julho,
constitui uma oportunidade de pôr em relevo as
https://iacrianca.pt/nem-mais-uma-palmada/
consequências
trágicas e profundas dos afogamentos, que
afetam famílias e comunidades, e de introduzir medidas de
prevenção que salvem vidas.

para controlar o acesso às massas de água; proporcionar lugares seguros,
longe da água, tais como creches para crianças em idade pré-escolar; o ensino
de natação básica, segurança aquática e conhecimentos de primeiros
socorros; ensinar ao público conhecimentos básicos de primeiros socorros e
de reanimação; estabelecer e aplicar regulamentos de segurança para a
navegação de recreio e o transporte de bens ou pessoas; melhorar a gestão
dos riscos de inundação.

https://www.ordemenfermeiros.pt/media/26247/ix-encontro-benchmarking-mceesip_programa_vf.pdf
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ed

en
tis
ta

PROGRAMA RECUPERAÇÃO PÓS PARTO

PROGRAMA PREPARAÇÃO PARA O PARTO,
NASCIMENTO E PARENTALIDADE

Inscreva-se,
Esperamos por si!

E CUIDADOS COM O BEBÉ

quero ter uma boa
recuperação física,
psicológica e
emocional

queremos
preparar a vinda
do nosso bebé

Programa de 7 sessões, em ciclos contínuos
Quintas-feiras das 18h às 20h

Inscrições em atendimento@fnsbs.pt ou 213031420

Registo ERS nº E117672

qu

A nossa enfermeira especialista em Saúde Infantil e
Pediátrica, Ana Inês Costa, participou no IX Encontro de
Benchmarking organizado pela Ordem dos Enfermeiros
“A visibilidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem
de//www.Saúde
O que
https:
ordemenfermeiros.Infantil
pt/media/26247/ix-eencontro-Pediátrica”
benchmarking-mceesip_programa_vf
.pdf fazemos? Como
fazemos?
https:/ www.ordemenfermeiroEs.pt/mquais
edia/26247/ix-encontosro-bresultados?"
enchmarking-mceesip_programa_vf.pdf, realizado nos dias 3 e 4 de
junho de 2022, na Escola Superior de Enfermagem de
Coimbra, em formato presencial.
Com o título “Trabalho emocional dos enfermeiros que cuidam das crianças
com necessidades paliativas e seus pais em casa”, no âmbito da mesa
“Emoções em Saúde”, falou sobre a experiência emocional dos enfermeiros
que cuidam das crianças e pais em cuidados paliativos por um longo período,
estabelecendo com o cliente pediátrico uma relação duradoura baseada na
confiança. Os enfermeiros enfrentam um equilíbrio ténue entre a proximidade
e o distanciamento com o cliente pediátrico em cuidados paliativos, realçando
a importância de manter os limites profissionais bem definidos.

Registo ERS nº E117672

MARCAR
Ch
https://fnsbs.pt/consultas.html
e

Registo ERS nºE117672

A higienista oral Cláudia Pereira, no âmbito do Mestrado em
Promoção da Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública,
elaborou o estudo “A saúde oral de jovens seguidos num
modelo integrado de saúde oral: o papel da vigilância precoce”.
Neste constata-se que a idade de início da vigilância se associa
a melhores indicadores de saúde oral. Saiba mais na página
seguinte.

Cuidar de crianças com necessidades paliativas

https://fnsbs.pt/index.html
EXAMES

Contactos:
Telef: 213031420
e-mail: geral@fnsbs.pt
Estacionamento privativo

A importância da vigilância precoce na saúde oral

Para a Prevenção do Afogamento, está disponível na página da hWHO-World
t ps:/ www.who.int/campaigns/world-drowning-prevention-day/202
htHealth
tps:/ www.who.int/campaiOrganization
gns/world-drowning-prevention-day/,2022uma lista de medidas eficazes: a instalação de barreiras

Planeamento Familiar
Acompanhamento Pós-Menopausa

CONSULTA

DESTAQUE

Programa de 8 sessões
e sessões adicionais disponíveis
Quartas-feiras das 18h às 20h

Inscrições em atendimento@fnsbs.pt ou 213031420
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A importância da vigilância precoce na Saúde Oral
Conclusões do estudo “A saúde oral de jovens seguidos num
modelo integrado de saúde oral: o papel da vigilância precoce”
http://www.primeirosanos.com/
da autoria da nossa Higienista Oral Cláudia Pereira*¹
https://primeirosanos.com/

Segundo a FDI (World Dental Federation) “a saúde oral é
multifacetada e inclui a capacidade de falar, sorrir, cheirar,
saborear, tocar, mastigar, engolir e transmitir uma gama de
emoções através de expressões faciais com confiança e sem dor,
desconforto e doença do complexo craniofacial (cabeça, rosto e
cavidade oral)” (World Dental Federation, 2016).

http://www.primeirosanos.com/

A saúde oral é parte integrante da saúde geral e as doenças
orais estão entre as que apresentam maior incidência e
prevalência em todo o mundo sendo consideradas um problema
de saúde pública (Watt et al., 2019).

Apesar das doenças orais afetarem os indivíduos ao longo de
todo o ciclo de vida é nas crianças e jovens que os seus impactos
são maiores. Estima-se que em todo o mundo a Cárie Precoce na
Infância (CPI) afete cerca de 530 milhões de crianças (OMS, 2019).
O estudo observacional transversal pretendeu avaliar os
indicadores de Saúde Oral, hábitos de consumo de açucarados e os
níveis de Literacia em Saúde Oral de jovens de 18 anos
acompanhados num modelo integrado de saúde oral
considerando a idade de entrada no programa de Saúde Oral.
Teve como população os jovens seguidos no programa de Saúde
Oral da Fundação, nascidos em 2002 e 2003 e que estavam no
último ano da vigilância. Participaram 62 jovens que foram
distribuídos por 2 grupos de estudo de acordo com a idade de
inscrição. O 1º grupo era composto por 35 jovens que se
inscreveram até aos 3 anos inclusive e o 2º grupo por 27 que se
inscreveram com mais de 4 anos. Na consulta de Higiene Oral
foram registados o número de dentes Cariados, Perdidos e
Obturados (índice CPO) de cada jovem assim como a existência de
placa bacteriana e hemorragia. Através de um questionário online,
recolheram-se dados sobre comportamentos de saúde oral,
hábitos de consumo de açucarados e Literacia em Saúde Oral.
Os resultados, estatisticamente significativos, demonstram que a
idade de início da vigilância se associava a melhores indicadores
de saúde oral, sendo que os jovens que se inscreveram mais cedo
realizaram uma vigilância mais regular, apresentavam um índice
CPO mais baixo e uma média superior de selantes de fissura
aplicados.
De uma forma geral, os jovens seguidos na Fundação² apresentam
melhores indicadores de saúde oral, hábitos de higiene oral bem
implementados e níveis de Literacia em Saúde Oral adequados. A
precocidade de início da vigilância em saúde oral parece ter um
papel importante para a consolidação destes indicadores. Os
resultados deste trabalho sugerem a importância de integrar a
vigilância em saúde oral na vigilância de saúde infantil, mas
também a relevância do papel específico dos profissionais de
saúde oral neste processo.

As recomendações mais recentes para a prevenção das doenças
orais apontam para a necessidade de iniciar as abordagens de
promoção da saúde oral ainda durante gravidez e as
intervenções preventivas a partir dos 12 meses através da
implementação do conceito “Dental Home” (American Academy
of Pediatric Dentistry, 2020; Watt et al., 2019).

Outro aspeto importante é a integração da saúde oral nos
cuidados de saúde primários permitindo que estas intervenções
holísticas possam ter início mais cedo e realizadas regularmente
com profissionais da área da saúde oral em articulação com os
profissionais de saúde que de mais perto interagem com a
criança e as suas famílias (Prasad et al., 2019).
A evidência mostra que a vigilância de saúde oral, quando
iniciada precocemente e realizada de forma regular, pode dar
resposta a estas novas recomendações já que permite melhorar
os indicadores de saúde oral das crianças e diminuir os custos
associados aos tratamentos dentários (Nowak et al., 2013).

¹ O estudo foi realizado no âmbito da dissertação de Mestrado em Promoção da Saúde da ENSP- Escola Nacional de Saúde Pública, sob a orientação científica da Professora
Doutora Ana Rita Goes.
² O modelo de saúde infantil da Fundação assenta numa equipa multidisciplinar que articula com a Enfermeira de Família. Os cuidados de saúde centram-se na criança e na
sua família, uma vez que este acompanhamento pode ter início ainda durante a gravidez, no Programa de Saúde Materna. No Programa de Saúde Infantil, são planeados
rastreios nas idades chave do desenvolvimento infantil, em articulação com os programas de Saúde da Audição, Saúde da Visão, Rastreio Cardiológico e Saúde Oral, com o
objetivo de detetar e diagnosticar precocemente alterações no crescimento e desenvolvimento da criança. O programa de Saúde Oral, integra a higienista oral responsável
pela realização dos rastreios programados até aos 18 anos. Sempre que são detetadas alterações, há o encaminhamento para a Medicina Dentária, Cirurgia Oral, OrtopediaDento-Facial ou Ortodontia Fixa.

CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

