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Caro leitor,

EDITORIAL!!!!!
Junho 2012  Trimestral
A informação correcta e atempada é muito
importante como ferramenta de gestão. Ela
INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO TERAPÊUTICO CORDEIRO
é mais importante quando se torna
necessário congregar todos no mesmo No passado dia 5 de Maio foi inaugurado o Espaço Terapêutico
objectivo comum – o sucesso.
Cordeiro, numa sessão que contou com a apresentação do espaço e
serviços pelas Terapeutas Ocupacionais Diana Afonso, Manuela
Manter todos os colaboradores informados
Bernardo e Sara Remtula e a participação especial do Dr. João Cordeiro,
sobre aquilo que ocorre bem ou menos bem
Dr.ª Manuela Cordeiro, Dr. Nuno Lynce e Dr. Jorge Silveira.
na actividade da Gessa é fundamental para
que se possa mudar hábitos e
comportamentos que não se coadunam com
os dias de hoje.
Teremos assim na Newsletter um espaço
aberto a todos, pelo que pedimos que nos
enviem pequenas notas sobre factos ou
temas que considerem relevantes de
divulgação.
A Direcção Clínica está certa que com o
vosso apoio conseguimos melhorar a
qualidade do serviço prestado, com
satisfação dos utentes e dos profissionais.
Dr. Nuno Lynce
Director Clínico

Este novo espaço terapêutico vem contribuir com uma resposta na área da reabilitação física, cognitiva e
comportamental, em todas as faixas etárias. É constituído por uma equipa multidisciplinar formada pelos seguintes
técnicos terapia ocupacional, fisioterapia, terapia da fala, psicologia e osteopatia. Algumas das áreas de intervenção do
Espaço Terapêutico Cordeiro são: saúde materno-infantil com a preparação para o parto, massagem à grávida,
recuperação pós parto, massagem infantil, na área da pediatria damos resposta na estimulação precoce, no atraso do
desenvolvimento psicomotor, perturbações de comunicação, dificuldades aprendizagem, défice atenção,
hiperactividade, cinesioterapia respiratória, na geriatria temos actividades cognitivas, grupo de actividade física para
idosos, grupo de apoio a cuidadores de doentes com demência, formação a cuidadores formais/informais e
avaliação/acompanhamento psicológico de adolescentes, adultos e seniores (psicoterapia de intervenção
comportamental cognitiva). Também se realiza drenagem linfática manual, massagem terapêutica, massagem de
relaxamento e electroterapia sendo estas respostas realizadas em parceria com a Terapia Ocupacional em Casa (TOC).
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O espaço trabalha em parceria com a TOC, que presta serviços ao domicílio, lares e instituições, na zona de Sintra,
Cascais, Oeiras e Lisboa. A TOC possui uma equipa multidisciplinar adequadas com vista a proporcionar ao indivíduo
o máximo de desempenho e autonomia nas suas funções pessoais, sociais e profissionais. Quando necessário o
estudo e ensinamento das respectivas
ajudas técnicas a fim de melhorar a
qualidade de vida do utente.
Existe neste espaço uma zona dedicada
a ajudas técnicas comercializadas pela
Quilaban na área de Ortho-Healthcare,
nomeadamente ajudas de mobilidade,
ajudas de alimentação e ajudas de
banho, neste espaço realizam-se
demonstrações e treino de ajudas
técnicas, estas ajudas técnicas podem
ser adquiridas em qualquer farmácia do
grupo.
Convidamos a visitarem-nos na Rua da
Palmeira, nº1, 2º Piso – Edifício Cordeiro
(Telf: 214 826 211 / 918 097 373 / Email: espacoterapeutico@cordeirosaude.pt)

ELECTROTERAPIA
O Espaço Terapêutico Cordeiro possui um equipamento de electroterapia sendo utilizado no tratamento de variadas
patologias e sintomatologias.

Patologias e Sintomatologias:
- Tendinites, calcificações, edemas, artrites, artroses, entorses, síndromes do ombro doloroso, cervicalgias,
dorsalgias, lombalgias, ciatalgias, fascites, quistos sinoviais, rupturas ligamentares, tendinosas e musculares,
cicatrização dos tecidos, gonartroses, bursites, hérnias discais, atrofia musculares, epicondilites, entre outros.

Equipamento: Para electroterapia, de 2 e 4 pólos, 2 canais independentes.
Terapia de ultra-sons;
Terapia laser;
Terapia
simultânea
(2
indicações
diferentes
tratadas
simultaneamente utilizando 2 terapias diferentes ou tratar uma lesão com 2
correntes diferentes);
Terapia combinada (tratar uma lesão simultaneamente utilizando
uma combinação de electroterapia e terapia de ultra-sons). US com
frequência média ou TENS.
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Correntes: 21 Formas de corrente (correntes diadinâmicas, TENS, NMES, corrente interferencial (2 e 4 pólos, campo
de vector dipolo), Programas de diagnóstico, iontoforese,…Modo CC e CV.

Ultra-sons:
Cabeça multifrequência (1 e 3 Mhz), 4 cm²
Modo contínuo e pulsado

Laser:
Pulsado
Sondas: Mono 200: sonda mono
− Potência de pico: 13,5 W
− Frequência: 2 – 30.000 Hz− Potência média máxima: 70.5 mW

MEDICINA DENTÁRIA NA CLÍNICA BAÍA DE CASCAIS
A “Clínica Baía de Cascais” iniciou a sua actividade a 13 de Abril de 2009, está equipada com 20 Salas de Consultas,
para Especialidades Médicas, Exames Complementares de Diagnóstico e Tratamentos e Recolhas para Análises
Clínicas.
A Clinica da Baia dá respostas muito específicas na área da Medicina dentária, como sendo:
 Reabilitação Oral completa com:
Dentisteria Operatória (Restaurações dentárias
directas);
Próteses Dentárias Removíveis (acrílicas e esqueléticas);
Próteses Dentárias Fixas (unitárias e pontes);
Implantes dentários para retenção de próteses
removíveis;
Implantes dentários para reabilitações fixas;
 Exames complementares de diagnóstico imagiológico digitais:
Ortopantomografia;
Teleradiografia;
Rx apical e bite-wing;
Rx das ATM’s (boca aberta e fechada);
Incidências Waters;
Vias aéreas superiores ;
Rx do punho;
 Consultas de Especialidade:
Consulta de especialidade de Disfunção
Temporomandibular:
Exames complementares de diagnóstico específicos;
Axiografia Temporomandobular Digital;
Articulador semiajustável ;
Imagiologia Temporomandibular, entre outros;
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Consulta de estética dentária com selecção digital de cores (VitaShade System);
Consulta de prótese dentária
Com moldes tridimensionais - Scan oral (Scan-It System) que permite efectuar próteses
sem recorrer aos tradicionais moldes dentários;
Consulta de Periodontologia (doenças das gengivas);
Consulta de Ortodontia – (Aparelhos de correcção de posição dentária);
Fixos e Removíveis
Consulta de Endodontia (desvitalização dentária);
Consulta de Prevenção e manutenção;
Diagnóstico precoce de cárie com laser – Diagnodent;
Avaliação digital de contactos
(forças de mordida) – Sistema
TekScan III;
Consulta de Cirurgia Oral;
Consulta de patologia oral e das
mucosas ;
Biópsias de tecidos duros e
tecidos moles.

Dr. Nuno Carvalho de Sousa
Especialista em Medicina Dentária

L.A.C. CORDEIRO DIAGNÓSTICO ANALÍTICO
O Laboratório de análises clínicas Cordeiro Diagnóstico Analítico existe como unidade de referência no âmbito das
análises clínicas há mais de 40 anos, no concelho de Cascais.
Para satisfazer as necessidades dos seus utentes o laboratório aposta fortemente na qualidade, automatização,
actualização, informação e recursos humanos de modo a assegurar um serviço rápido e de grande rigor.
Assim, no âmbito da actualização de novos parâmetros/técnicas o laboratório informa que procede à determinação
da proteína Calprotectina. Esta é uma proteína presente nos neutrófilos logo, a sua quantidade, nas fezes,
correlaciona-se com o número de neutrófilos no lúmen intestinal. É um bom indicador do grau de infiltração dos
neutrófilos na mucosa intestinal em Doenças Inflamatórias Intestinais como a Doença de Crohn e a Colite ulcerosa
pelo que, permite avaliar a eficácia da terapêutica e a cicatrização da mucosa intestinal. A amostra para a
determinação deste parâmetro requer 5 gramas de fezes, e o tempo de entrega do resultado é de 17 dias úteis.
Entretanto, o laboratório informa todos os clínicos que começou a apresentar os resultados relativos à hemoglobina
glicada segundo a indicação da Norma 33/2011 da Direcção geral de saúde. Assim, os resultados desta são sempre
apresentados na unidade internacional (mmol/mol - segundo a calibração IFCC), na unidade convencional (% segundo calibração DCCT) e é sempre referida a glicémia média estimada, obtida por cálculo a partir do valor da
HbA1c, em percentagem."
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