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Apoio Psicopedagógico/Psicomotricidade

Pediatria

Pedopsiquiatria

  Nutrição
  Imuno-alergologia
  Homeopatia
  Terapia Conjugal/Familiar

  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
Pediatria do Neurodesenvolvimento

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)

EXAMES

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
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ACORDOS COM SEGURADORAS
E OUTROS PARCEIROS

PRÓXIMAS AÇÕES
Programa “Recuperação pós-parto/cuidados com o bebé”

Parabéns mamã! Pensado para si, o Programa de Recuperação após a maternidade, consta de 8 
sessões orientadas pela fisioterapeuta Drª Ana Figueiredo e procura o bem-estar geral e a 
recuperação da forma física, psicológica e emocional. Todas as segundas-feiras a partir das 18h.
Inscrições através de ou 213 031 420.  atendimento@fnsbs.pt

Workshop “Sustos e Riscos - Como Atuar?”

Dirigido aos futuros pais -ou aos pais-, aos familiares e outros que cuidam dos bebés dos 0 aos 12 
meses de idade, o Workshop com a Enfª Fátima Esteves, no dia 23 de julho das 18h às 20h.
Inscrições gratuitas através de ou 213031420.  atendimento@fnsbs.pt

Fruto da nossa recente associação a duas das grandes associações 
de âmbito europeu, relacionadas com a saúde e a criança 
respetivamente, este mês a Fundação participou na assembleia-
geral da EUROHEALTHNET que decorreu em Madrid entre 4 e 6 de 
junho, e deu a conhecer aos membros da EUROCHILD o nosso 
galardoado Projeto Smiling.

Saiba mais na página seguinte.

DESTAQUE
A Fundação na Europa

Sob a nossa missão de promoção da saúde e prevenção da 
doença, a Fundação disponibiliza gratuitamente o rastreio 
neonatal, “Teste do Pezinho”, inserido no Programa Nacional de 
Diagnóstico Precoce, que permite detetar algumas doenças 
graves, quase sempre genéticas, e que podem beneficiar de 
tratamento precoce evitando a ocorrência de atraso mental, 
doença grave irreversível ou a morte da criança.
No ano 2018, este programa nacional de saúde pública, não obrigatório, teve uma cobertura de 
rastreio de cerca de 100%, tendo estudado 86.827 recém-nascidos. 
As análises laboratoriais são realizadas pelo INSA - Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 
Jorge. Recomenda-se que o rastreio seja realizado depois de 72 horas de vida e até ao 6º dia 
inclusive. Pode agendar o “Teste do pezinho” ligando para 213 031 420.
Saiba mais dos resultados do Programa Nacional em www.diagnosticoprecoce.pt

SABIA QUE...

OUTRAS

http://fnsbs.pt/images/livros/Intervir_na_infancia_resultados_em_saude_escolaridade_social_economia.pdf

“Intervir na Infância”

“Quais os resultados nos domínios da saúde, escolaridade, 
social e económico?” é a mais recente publicação em formato e-
book da Fundação. Uma revisão sistemática da literatura e 
investigação sobre intervenções com componente de saúde.

Sabia que as intervenções na infância têm resultados positivos ao 
longo da vida? Aceda ao Estudo em:

A partir de junho 2019 reforçámos a aposta no apoio às famílias 
com a Terapia Familiar, um método psicoterapêutico que se 
baseia no trabalho conjunto com os diferentes elementos de uma 
família, tendo em conta as relações e interações estabelecidas 
entre eles, que conta com a Dr.ª Joana Garcia da Fonseca. A 
Terapia Familiar está contemplada em todos os acordos e 
convenções que a Fundação celebra com as diversas Seguradoras.
Consulte em http://www.fnsbs.pt/acordoseguros.html

Terapia Familiar contemplada nos acordos com Seguros de Saúde



É uma rede europeia sem fins lucrativos, que inclui autoridades, 
organismos, agências e organizações, públicos ou privados, que 
intervenham nas áreas da saúde pública, da promoção da saúde, 
da prevenção da doença e da redução de desigualdades, ao nível 
dos países europeus.
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A FUNDAÇÃO NA EUROPA

Galardoado com uma menção honrosa nos 
Prémio de Sustentabilidade em Saúde em 2018, 
foi divulgado pela EUROCHILD dando destaque 
ao 

baseado na promoção 
da saúde e na prevenção da cárie. Saiba mais em

modelo de intervenção da Fundação no 
Programa de Saúde Oral 

Realizada em Madrid nos dias 5 e 6 de junho de 2019, a 
Assembleia-geral da EUROHEALTHNET acolheu a participação da 
maior parte dos seus membros e aprovou por unanimidade os 
Relatório de Atividades e Contas 2018, e o Plano e Contas para 
2019.

A EUROHEALTHNET é uma associação orientada para a ação no 
sector SAUDE e EQUIDADE que conta na atualidade com 61 
entidades membros e observadores, de 28 países (24 da EU). 
Portugal está representada através do INSA como membro 
efetivo, o ISCTE-IUL, na Plataforma da Investigação, e a Fundação 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, na Plataforma da Prática.

A EUROHEALTHNET desenvolve a sua atividade, com a 
colaboração dos membros efetivos e associados,  pela via da 
estrutura REJUVENATE – 10 fundamentos  para alcançar os seus 
objetivos de Desenvolvimento Sustentável no horizonte 2030.

O REJUVENATE é o acrónimo do que pode ser observado na 
Figura 2.

Seu foco é reduzir as desigualdades em saúde por meio da ação 
sobre os determinantes sociais da saúde, integrando metas de 
desenvolvimento sustentável e contribuindo para a 
transformação dos sistemas de saúde.  A Figura 1 que a Diretora 
Caroline Costongs projetou numas das sessões é esclarecedora: 
os fatores económicos, sociais, estruturais e as condições de vida 
não são percetíveis (zona do iceberg baixo agua), apenas os 
fatores de risco associados aos estilos de vida surgem com 
visibilidade.

Projeto Smilling 2018 da Fundação na 
EUROCHILD

A Fundação participou na Assembleia-geral da EUROHEALTHNET

Adapted from Fran Baum (2019)

https://www.eurochild.org/news/news-details/article/smiling-does-prevention-matter/?no_cache=1 

Fig.1

Fonte: www.eurohealthnet.eu

Fig.2
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