
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

DESTAQUE

É uma das conclusões do 'Relatório sobre o estado das crianças em 2019: 
crianças, alimentos e nutrição' da UNICEF, no qual refere que à medida que 
as crianças crescem, a sua exposição a alimentos pouco saudáveis é 
alarmante, devido em grande medida: à publicidade e comercialização 
inapropriada; à abundância de alimentos ultraprocessados, tanto em cidades 
como em zonas rurais; e ao aumento de comida fast-food e bebidas com alto 
teor de açúcar. Saiba mais na página seguinte.

A nutrição é essencial para o bom crescimento e desenvol-
vimento das crianças, desempenho escolar e produtividade 
no futuro

A Fundação convida os seus utentes a participar no 
projeto 'Pedipedia para todos', que, em colaboração com 

Em 2018, através de donativos a Fundação proporcionou 
Vigilância em Saúde à 122 crianças e jovens em situação 
de acolhimento institucional.  O Giving Tuesday celebra-
se na terça feira, 3 dezembro, em mais de 100 países. O 
movimento procura criar uma poderosa corrente – de 
pessoas e organizações – que permita contribuir para um 
mundo mais generoso apoiando causas dedicadas à 
sociedade. Este ano, a causa da Fundação a apoiar é 
Smiling4future:  proporcionar  saúde  oral  às  crianças  e

Informação clínica gratuita

Smilling4future no Giving Tuesday

o Instituto de Ciências da Saúde da U. Católica, pretende medir junto da população os níveis de 
literacia digital em saúde, bem como a notoriedade da plataforma Pedipedia, que disponibiliza, às 
famílias e profissionais de saúde, informação clínica gratuita, segura, relevante e credível, online.  A 
Fundação é parceiro da Pedipédia desde o seu lançamento em 2018.  www.pedipedia.org

jovens a viver em centros de acolhimento
http://fnsbs.force.com/DonativoPontualPass1

https://www.givingtuesday.pt/

. Os particulares e empresas podem realizar o seu 
donativo pontual ou regular no link . Mais 
informação: 

OUTRAS NOTÍCIAS

O Country Report European Semester 2019 da Eurochild 
aborda a situação dos direitos das crianças. Portugal tem 
21% das crianças em risco de pobreza ou exclusão social. 
O Relatório recomenda para 2020: reduzir as 
desigualdades no tempo de acesso aos cuidados de saúde 
de qualidade; garantir o direto das crianças de ser ouvidas 
nas matérias que lhes dizem respeito. A Fundação foi uma 
das três entidades que em Portugal participou no referido 
Country Report. Pode consultar o documento em 

SABIA QUE...

www.fnsbs.pte-news 76 | novembro 2019

PRÓXIMAS AÇÕES

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

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

Workshop “Nasceu! E Agora Nós?”

Dirigido aos casais com bebés, o Workshop “Chegou! E Agora Nós?” será realizado pela experiente 
Enfª Fátima Esteves, no dia 18 de dezembro das 18h às 20h.

Inscrições gratuitas através de ou 213031420.  atendimento@fnsbs.pt

https://fnsbs.pt/noticias_recentes_oport_cr.html



A NUTRIÇÃO É ESSENCIAL PARA O BOM CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS,
DESEMPENHO ESCOLAR E PRODUTIVIDADE NO FUTURO

www.fnsbs.pte-news 76 | novembro 2019

Fonte: https://features.unicef.org/state-of-the-worlds-children-2019-nutrition/

Relatório sobre o estado das crianças em 2019: crianças, alimentos e nutrição, da UNICEF 

O Relatório alerta que uma deficiente e incorreta prática alimentar desde os primeiros dias de vida pode, entre outras repercussões, prejudicar 
o desenvolvimento cerebral e interferir na aprendizagem da criança.

Em Portugal (2016), 32% das crianças em idade escolar dos 5 aos 19 anos tem excesso de peso (contra os 26% da Europa e Ásia Central). Segundo 
a OCDE (35 paises) Portugal é o 9º país com mai dencia de obesidade infantil (inclui excesso de peso), com 37% das crianças entre os 5-9 
anos (contra a média OCDE de 31,4%).

or inci

O impacto de uma deficiente nutrição afeta as crianças até a idade adulta, comprometendo as suas perspetivas futuras.

CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

Necessidades nutricionais: muitas frutas e verduras e 
uma forte variedade de outro tipo de alimentos.

Consequências futuras: a deficiente nutrição nesta 
fase de infância intermédia pode afetar o 
desempenho escolar na adolescência. 

O excesso de peso e a obesidade têm efeitos na saúde 
física e mental, tanto a curto como a longo prazo.

    Infância intermédia
   5 – 9 anos

Necessidades nutricionais: dietas diversas, com 
poucos refrigerantes ou bebidas com açúcar. Os 
rapazes necessitam de mais nutrientes para 
aumentar a sua massa óssea e muscular. As raparigas 
precisam de ferro, especialmente no início da 
menstruação.

Consequências futuras: Os adolescentes desnu-
tridos têm maiores probabilidades de faltar a escola e 
de sofrer ao nível cognitivo e psicológico. 
A obesidade na adolescência pode contribuir para 
uma disfunção cognitiva precoce durante o 
envelhecimento.

Adolescência
10 – 19 anos

Necessidades nutricionais: junto com o leite 
materno, alimentos nutritivos complementares 
como carne, peixe, ovos, lácteos, frutas, verduras, 
legumes e frutos secos.

Consequências futuras: a deficiente nutrição na 
primeira infância pode afetar o desenvolvimento 
cerebral, a capacidade cognitiva e o rendimento 
escolar na fase de infância tardia.

Primeira Infância
6meses – 4 anos

O QUE PRECISAM AS CRIANÇAS PARA COMER BEM ?    |    WHAT DO CHILDREN NEED TO EAT WELL ?
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