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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

  Registo ERS nºE117672
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ACORDOS COM SEGURADORAS
E OUTROS PARCEIROS

PRÓXIMAS AÇÕES

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

Programa “Preparação para o Parto, Nascimento e Parentalidade”

Após a maternidade, ter uma boa recuperação da forma física, psicológica e emocional é o objetivo 
do Programa de 8 sessões orientadas pela fisioterapeuta Dr.ª Ana Figueiredo. Às segundas-feiras a 
partir das 18h. Também sessões avulsas conforme as suas necessidades.

Pensado para os futuros pais e o vosso bebé, o Programa orientado pela Enf.ª Fátima Esteves, 
consta de ciclos contínuos de 7 sessões às quartas-feiras, a partir das 18h.

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

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

DESTAQUE

Divulgamos as Recomendações da  | Agência Europeia para a 
Segurança das Redes e Informação, sobre promoção da segurança online e 
boas práticas para prevenir eventuais ameaças no ciberespaço, dirigidas aos 
cidadãos e suas famílias. Saiba mais na página seguinte.

ENISA

Boas Práticas no Ciberespaço
Segurança online requer a participação de todos!

A Convite da Eurochild,  a Fundação participou ativamente,  aportando o foco

Child Guarantee

na promoção da saúde e prevenção da doença,  no workshop organizado pela Comissão Europeia 
em Roma, nos dias 22 e 23 de outubro. Os trabalhos visam a criação de uma linha de fundos 
comunitários europeus destinados à infância - Child Guarantee - , especificamente em “Crianças de 
famílias em situação de precariedade”.

AINDA MAIS...

Damos (novamente) as boas vindas à experiente higienista oral Dr.ª Ana Zaida 
Silva, licenciada na faculdade de Medicina Dentária da Universidade de 
Lisboa. Este reforço da equipa dá resposta a elevada procura do Programa de 
Saúde Oral por parte dos nossos utentes. 

Programa de Saúde Oral - reforço na Higiene Oral

REFORÇO DE EQUIPA

Especializada em Medicina Geral e Familiar, exerceu atividade médica em U. 
Cuidados de Saúde Pública e U. Saúde Familiar. Licenciada pela Faculdade de 
Ciências Médicas pela U. Nova de Lisboa, damos as boas vindas a Dr.ª Paula 
Maia da Silva, o nosso mais recente reforço nesta área.

Drª. Paula Maia da Silva na Medicina Geral e Familiar

O utente dos serviços de saúde tem o direito à proteção de dados pessoais e à 
reserva da vida privada.
O utente tem o direito de acesso aos dados pessoais recolhidos pelos 
prestadores.
Em qualquer momento da prestação de cuidados de saúde, o utente pode 
revogar o consentimento da partilha de informação.
Consulte a   e os esclarecimentos em Lei 15/2014 de 21 de março
http://www.acss.min-saude.pt/category/cidadaos/direitos-e-deveres/

Direitos do utente dos serviços de saúde

SABIA QUE...



BOAS PRÁTICAS NO CIBERESPAÇO
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Esta iniciativa é organizada, em parceria, com a Agência Europeia para a Segurança das Redes e Informação (ENISA) e a Comissão Europeia. 

Mais informações e  da campanha em  https://cybersecuritymonth.eu/#/campaign vídeo .

Fonte: CNCS https://www.cncs.gov.pt/content/files/enisa_posters_pt_tt.pdf

Segurança online requer a participação de todos!

Mantenha-se actualizado

Proteger os seus dados pessoais na vida 
quotidiana, no trabalho ou nos tempos livres:

 Utilizar .

Utilizar 

Instalar as atualizações de software.

Ligar sítios com 

• palavras-passe

• antivírus

•

• URL https://

.

Proteja o dispositivo

•

•
Control ALT DELETE

•

 A caminho do trabalho nos transportes 
públicos? Tenha cuidado com os olhares 
indiscretos.

Uma pausa para tomar café? Bloqueie o seu 
computador. Prima 

Vai voltar para casa após um dia de trabalho? 
Encerre a sua sessão.

.

Acessos seguros

• Wi-Fi seguras

•

•

Ligue-se apenas a redes .

Examine os pedidos de autorização ao 
utilizar/instalar aplicações.

Bloqueie o seu dispositivo quando não está 
a utilizá-lo.

Privacidade

•

• encripte os ficheiros

•

Dedique algum tempo a verificar os 
parâmetros de privacidade dos serviços. 

Utilize a cifragem e  que 
partilha.

Se receber uma mensagem eletrónica 
“surpresa” de uma fonte desconhecida, não 
abra.

Em 2019, a campanha “Mês Europeu da Segurança no Ciberespaço” que decorre no mês de outubro, foca-se na "Ciber-Higiene”, que procura 
ajudar o público a estabelecer e manter as rotinas diárias, as verificações e o comportamento geral necessários para se manter seguro online.

• Assegure-se de que as crianças respeitam os limites de idade recomendados.
• Mantenha o computador numa sala comum.

• Fale com o seu filho. Conheça os seus amigos da Internet.

• Converse com o seu filho sobre o caráter da comunicação em rede e como se 
comportar de forma civilizada.

CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

• As crianças podem “perder-se num mundo de faz-se-conta”. Limite o tempo que o 
seu filho passa em frente ao computador.

• O mundo virtual é um espaço em rede onde as crianças conhecem novas pessoas. 
Faça com que utilizem nomes de código, e não os seus nomes reais; nunca se sabe 
quem está do outro lado.

• A curiosidade das crianças é interminável. Mantenha-se perto dos seus filhos 
enquanto exploram mundos virtuais e a Internet.

RECOMENDAÇÕES

RECOMENDAÇÕES
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