
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 progra-
mas de Vigilância de Saúde de carácter 
regular, através de equipa interdisciplinar 
que conta, entre outros, com enfermeiros 
e médicos especialistas, que promovem a 
prevenção da doença, permitem o 
diagnóstico precoce e a terapêutica mais 
eficaz.

Disponibilizamos os seguintes serviços de 
saúde, alguns também em teleconsulta:

  Contactos:
  Telef: 213031420
  e-mail: geral@fnsbs.pt

  Estacionamento privativo
  Registo ERS nºE117672

ACORDOS COM SEGURADORAS
E OUTROS PARCEIROS

  Linha de Apoio Psicológico

TESTE DO PEZINHO
RASTREIO BIOQUÍMICO PRÉ-NATAL

VACINAS
6ªs. feiras das  9h-12:30h e 14h-18h

ECOGRAFIAS

Morfológicas e Cardiologia Pediátrica e Fetal 

Ginecologia / Obstetrícia, 3D / 4D /

ANÁLISES
6ªs. feiras das 8:30h às 10:30h
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“Mundos de Influência: Compreender as dimensões que 
influenciam o bem-estar das crianças nos países desenvolvidos” é 
o Report Card 16 da UNICEF que apresenta dados do bem-estar 
das crianças – da saúde mental e física e das suas competências 
académicas e sociais – nos países desenvolvidos. Saiba quais os 
possíveis riscos e a classificação de Portugal na página seguinte.

App STAYAWAY COVID 

as autoridades

- uma aplicação para smartphones que, com 
participação voluntária da população, vai auxiliar o país no 
rastreio da COVID-19. Permite, de forma simples, que cada um de 
nós seja informado sobre exposições de risco à Covid-19 nos 
últimos 14 dias, através da monitorização da proximidade física 
entre telemóveis, informando os utilizadores que estiveram no 
mesmo espaço de alguém infetado com o novo coronavírus. A app 
é de utilização voluntária e gratuita e, segundo  é 
anónima e segura pois, em momento algum, tem acesso à sua 
identidade ou dados pessoais.

,

Com os planos AGILCARE e SORRISO+, a seguradora AGILIDADE 
tem acordo com a Fundação.  A FNSBS continua assim a alargar os 
parceiros com acordos de seguros de saúde & convenções, para 
tornar os serviços ainda mais acessíveis a todos os utentes.

A  associação de proteção à infância da ajuda- 
estabelecem parceria na Promoção e Educação para a Saúde junto 
das famílias de cerca de 130 crianças que frequentam a instituição, 
com o propósito de promover o bem-estar das crianças e famílias 
e de oferecer condições preferenciais nos serviços de saúde que 
prestamos.

Fundação e a APIA -

Celebramos o dia partilhando os  dos nossos jovens 
utentes que responderam a questão 'A Fundação Tem Influência 
na Minha Saúde, porque…'. 

depoimentos

Consulte a  associados 
contemplados.

lista de entidades com acordos e os serviços

DESTAQUE

O bem-estar das crianças nos países
desenvolvidos em risco

www.fnsbs.pte-news 85 | setembro 2020 Siga-nos no: 
https://www.facebook.com/Funda%C3%A7%C3%A3o-Nossa-Senhora-do-Bom-Sucesso-103615358017616/

https://www.linkedin.com/company/funda%C3%A7%C3%A3o-nossa-senhora-do-bom-sucesso/

SABIA QUE...

AGILIDADE com a Fundação

A Fundação e a APIA

Dia Europeu das Fundações e dos Doadores - 1 de outubro

rastrear através da STAYAWAY COVID-19

Apoio Psicopedagógico/Psicomotricidade

Pediatria

Pedopsiquiatria

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

  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

  Nutrição
  Imuno-alergologia
  Homeopatia
  Terapia Conjugal/Familiar

  Saúde Familiar
  Otorrinolaringologia

https://fnsbs.pt/consultas.html

https://fnsbs.pt/saudecrianca.html https://fnsbs.pt/saudejovem.html

https://fnsbs.pt/saudemulher.html

https://fnsbs.pt/saudefamilia.html

https://fnsbs.pt/index.html

https://fnsbs.pt/acordoseguros.html

https://stayawaycovid.pt/

https://stayawaycovid.pt/

https://fnsbs.pt/acordoseguros.html

https://fnsbs.pt/noticias_recentes_pes_apia.html

https://fnsbs.pt/noticias_recentes_infl_jv.html

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=GChkWB1S8MU&feature=emb_logo

PRÓXIMAS AÇÕES

Se estiver interessado/a envie o seu CV para 
secretariado@fnsbs.pt e  preencha o formulário
online que encontrará em 
http://fnsbs.force.com/TrabalhoPermEspont 

 até ao dia 15/10/2020.

A) Médicos (M/F) Pediatras e Oftalmologistas

B) Auxiliar de Ação Médica
(saber mais em )https://fnsbs.pt/noticias_recentes_recruta.html

Cuidamos Hoje do Amanhã!

ESTAMOS A RECRUTAR

www.fnsbs.pt

21 de outubro às 18 h

Enfermeira Fátima Esteves

Inscrições em  ou 213031420atendimento@fnsbs.pt
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O BEM-ESTAR DAS CRIANÇAS EM RISCO

O relatório parte de uma abordagem multidimensional para 
demonstrar que o bem-estar da criança é influenciado pela 
qualidade das suas relações interpessoais, pelos recursos da sua 
família e comunidade, bem como pelas políticas públicas 
nacionais e pelos contextos social, educativo, económico e 
ambiental.

Na , figura 3, com base nos indicadores, a 
Holanda, a Dinamarca e a Noruega surgem nos três primeiros 
lugares como os melhores países para se ser criança. 

 tabela classificativa

Portugal consta no lugar 17 no ranking geral. Na saúde mental 
Portugal situa-se no 6º lugar  da tabela, mas no estado da saúde 
física da criança em geral, situa-se no 26º lugar.

A respeito da saúde física, as taxas de obesidade e o excesso de 
peso entre as crianças têm aumentado nos últimos anos. Cerca 
de 1 em cada 3 crianças, em todos os países, são obesas ou têm 
excesso de peso. Este número também tem vindo a aumentar de 
forma acentuada no Sul da Europa. 

(1) Os Report Cards da UNICEF - utilizam dados nacionais comparativos para classificar 41 países da UE e da OCDE, sobre a infância. 

(1)O Report Card 16 , o sobre o bem-estar das 
crianças nos países desenvolvidos, intitulado “Mundos de 
Influência: Compreender as dimensões que influenciam o bem-
estar das crianças nos países desenvolvidos” apresenta uma visão 
mais ampla da criança e do seu bem-estar nos países 
desenvolvidos, integrando as dimensões da saúde, mental e 
física, e das competências académicas e sociais. 

Relatório da UNICEF 

Segundo a UNICEF - a perda de familiares e amigos, a ansiedade, 
as regras de confinamento, a falta de apoio, o fecho das escolas, o 
equilíbrio entre trabalho e vida familiar, o acesso restrito a 
cuidados de saúde, em conjunto com a situação económica 
devido à pandemia, são catastróficos para o bem-estar das 
crianças, afetando a sua saúde mental e física, e o seu 
desenvolvimento.

Neste sentido, a organização insta a que sejam tomadas medidas 
para proteger e melhorar o bem-estar das crianças:

·Tomar medidas decisivas para reduzir a desigualdade de 
rendimentos e a pobreza;

·Garantir que todas as crianças tenham acesso aos recursos de 
que precisam;

·Melhorar os serviços de saúde mental para crianças e 
adolescentes;

·Alargar as políticas de apoio à família para melhorar o equilíbrio trabalho-família, especialmente o acesso a creches de alta qualidade, flexíveis 
e acessíveis na primeira infância;

·Reforçar os esforços para proteger as crianças de doenças evitáveis, e reverter a recente diminuição da imunização contra o sarampo;

·Melhorar as políticas da COVID-19 que apoiam famílias com crianças e garantir que os orçamentos que apoiam o bem-estar da criança estão 
protegidos de quaisquer medidas de austeridade.

www.fnsbs.pte-news 85 | setembro 2020 Siga-nos no: 
https://www.facebook.com/Funda%C3%A7%C3%A3o-Nossa-Senhora-do-Bom-Sucesso-103615358017616/

https://www.linkedin.com/company/funda%C3%A7%C3%A3o-nossa-senhora-do-bom-sucesso/

https://www.unicef-irc.org/child-well-being-report-card-16
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