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Apoio Psicopedagógico/Psicomotricidade

Pediatria

Pedopsiquiatria

  Nutrição
  Imuno-alergologia
  Homeopatia

  Medicina Geral e Familiar
  Otorrinolaringologia

  Saúde da Maternidade
  Acompanhamento na Gravidez/
  /Maternidade

  Preparação Pré-parto

  Recuperação Pós-Parto /
  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
Rastreio Cardiológico Pediátrico

Saúde da Visão
Saúde da Audição
Saúde Oral

‘Cheque dentista’

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 especializados, que 
promovem a PREVENÇÃO, permitem o 
DIAGNÓSTICO PRECOCE e a terapêutica 
mais eficaz.

  e-mail: geral@fnsbs.pt

  Estacionamento gratuito

ACORDOS COM SEGURADORAS
E OUTROS PARCEIROS

“Intervir na Infância: quais os resultados nos domínios da saúde, 
escolaridade, social e económico?” é o tema do estudo de revisão de 
literatura encomendado pela Fundação no âmbito do Protocolo celebrado 
com a Nova School of Business & Economics.

Foram analisados sistematicamente 39 estudos (selecionados entre cerca de 250 estudos) e em 
geral todos apresentam    em domínios da saúde,  educação,  apoio social  ouresultados favoráveis
económico, com impacto na fase 
criança/jovem e na idade adulta.

 Saiba mais na página seguinte!

Para tal, basta aceder a:  http://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html

NIF  - Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso.500847754

A Fundação e especialmente as crianças agradecem!

Com este gesto, e sem encargos para si, pode contribuir com 0,5% do IRS liquidado, 
.

para o apoio às 
crianças com necessidade de terapias e vigilância de saúde infantil, sem acesso noutros locais

Este ano pode escolher antecipadamente a instituição a que deseja 
consignar o seu IRS?

DESTAQUE

SABIA QUE...

Crianças em Risco

Sob o tema da Proteção de Crianças e Jovens, da legislação que enquadra o funcionamento das 
CPCJ e as principais problemáticas que motivam a sinalização das crianças em risco, a Fundação 
recebeu a Comissão de Proteção de crianças e Jovens - CPCJ - de Lisboa Ocidental no dia 8 de 
fevereiro.

Foi com grande prazer que os profissionais da 
Fundação receberam a Drª Antónia Pereira 
(Presidente) e a Enfª Dulce Lobo, permitindo o 
aprofundar da mútua articulação, e do 
conhecimento dos procedimentos de sinalização e 
acompanhamento.

A Fundação é membro

A EUROCHILD é uma rede europeia de organizações, com mais de 170 membros de 34 países, que 
trabalham em toda a Europa para promover os direitos e o bem-estar das crianças e jovens. A 
FNSBS tem a honra de se associar à rede EUROCHILD e continuar, assim, a contribuir ativamente em 
prol de uma sociedade que respeite o bem-estar das crianças. 

http://fnsbs.pt/noticias-recentes-eurochild.html

Pelo 3º ano consecutivo a Fundação FNSBS recebe o Selo 
COMPROMISSO PAGAMENTO PONTUAL, reconhecimento pelo 
pagamento atempado e acordado com os seus fornecedores.

O Compromisso Pagamento Pontual é uma iniciativa da ACEGE realizada com o apoio do IAPMEI, 
CIP e APIFARMA. Este SELO que enaltece a distinção e o reconhecimento social, ‘boa prática’ do 
cumprimento do compromisso de pagamento de forma atempada, contribuindo para uma 
economia mais sustentável e competitiva.
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INTERVIR NA INFÂNCIA: QUAIS OS RESULTADOS NOS DOMÍNIOS DA SAÚDE, ESCOLARIDADE,

SOCIAL E ECONÓMICO?

Revisão sistemática da literatura sobre intervenções com componentes de saúde

Alguns resultados de intervenções na infância

Na idade adulta (21 - 35 anos)

- NOVA School of Business & Economics

As evidências apontam para que os programas de 
 apresentem  económicos positivos 

. 

intervenção na 
infância retornos para a 
sociedade, que serão tanto maiores quanto mais cedo na 
gestação ou vida das crianças se iniciar a intervenção

As análises custo-benefício de três programas nos EUA, com 
componentes de educação e saúde, de acompanhamento 
sistemático de crianças dos 0 - 5 anos e dos 3 - 9 anos, apontam para 

, 
quando considerados os benefícios de longo prazo (ou seja, quando 
estas crianças alcançam os 21-26 anos de idade). 

retornos entre 5,98 e 10,83 dólares por cada dólar investido

Entre os benefícios considerados resultam: ganhos no rendimento 
económico/retorno fiscal dos participantes e das mães; ganhos nos 
custos de educação e saúde; menor dependência de apoios sociais; 
menor custo no sistema de justiça, da educação ou da segurança 
social.

- incidência de gravidez na adolescência

- taxa de detenção, condenação, encarceramento

+ anos de escolaridade

+ taxa de conclusão do ensino secundário

+ probabilidade de frequência do ensino superior

- incidência de gravidez na adolescência
- taxa de detenção, condenação
- problemas de comportamento na infância

+ aptidões socio-emocionais na infância

- taxa de desemprego
- dependência de apoio social

- dependência de apoio social

+ empregos
+ taxa de empregabilidade
+ rendimentos superiores

- taxa de retenção e ensino especial

+ QI Quociente de Inteligência
+ resultados em testes-padrão
+ desempenho escolar
+ anos de escolaridade
+ taxa de conclusão do ensino secundário

Na infância/adolescência (até aos 21 anos)

- taxa mortalidade infantil
- consumo de cuidados de saúde
- problemas de saúde e acidentes infantis
- incidência de depressão e obesidade na adolescência
- dias faltados à escola

+ saúde auto-reportada
+ hábitos saudáveis na adolescência

- taxa de hospitalização
- consumo de drogas
- pressão arterial, hipertensão, colestrol
- prevalência de depressão e incapacidade

+ probabilidade de prática de exercício físico
+ probabilidade de ter seguro de saúde
+ taxa de sobrevivência

Após a revisão de aproximadamente 250 estudos, foram 39 os 
analisados sistematicamente. Destes, resultam 22 estudos sobre os 
impactos na infância/adolescência e 20 sobre os impactos na idade 
adulta. Em geral, todos apresentam resultados favoráveis nos 
vários domínios, validando assim a importância das intervenções 
na infância.

A Fundação agradece profundamente aos autores desta revisão de 
literatura, Profª. Dr.ª Judite Gonçalves e Eng.º Filipe Valadas pela 
qualidade do trabalho e seu empenhamento, cujo resultado 
permite à Fundação reforçar o caminho de dar visibilidade aos 
impactos (em saúde e sociais) do investimento em saúde infantil 
que a Fundação promove desde 1951.

 

Retorno de um dólar investido, segundo a idade, tendo em conta o 
período pré-natal

FONTE: Doyle et al. (2009)
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