
A Fundação reforça os laços com instituições da comunidade, APIA- Associação de Proteção à 
Infância da Ajuda e Externato São José, na esfera da nossa atuação da educação para a saúde.

Foi o tema escolhido para iniciar uma série de workshops com a nossa Enf.ª 
Raquel Andrade Alves, junto dos pais dos meninos dos 4 meses aos 2 anos 
de idade que frequentam a APIA. A sessão decorreu, em formato webinar, 
no dia 25 de novembro pelas 21h.

A pedopsiquiatra Dr.ª Rita Pinto Costa reforçou a equipa no dia 16 de 
novembro. Tem, entre outros cursos, a especialização avançada em 
psicoterapia cognitivo-comportamental na infância e adolescência. Damos-
lhe as boas-vindas!

O Planeamento Familiar e a Reprodução, foi o tema abordado pela Enf.ª 
Fátima Esteves, em sessão webinar, de 23 de novembro, junto dos alunos do 
12º ano do Externato S. José, no âmbito dos projetos sobre planeamento 
familiar, desenvolvimento embrionário e infertilidade, que estão a realizar 
na disciplina de Biologia a cargo da professora Paula Falcão.

A Drª Inês Cruz vai reforçar a nossa equipa da saúde a partir do mês de 
dezembro de 2020. Licenciada em Ciências da Saúde pelo Instituto Superior 
de Ciências da Saúde Egas Moniz, e Mestre em Saúde Pública pela Escola 
Nacional de Saúde Pública, tem trabalhado na Unidade de Microbiologia e 
Parasitologia do Hospital Vall Hebron em Barcelona e na ONG VIDA em 
Bissau. Damos-lhe as boas-vindas!

“Prática Clínica nas Comunidades” é a área do estágio que proporcionamos 
a Constança Sousa, estudante de enfermagem do 4.º ano da Licenciatura em 
Enfermagem da Escola Superior de Enfermagem S. Francisco das 
Misericórdias- ESESFM, no período de 2 de novembro e 4 de dezembro de 
2020, no âmbito da parceria estabelecida entre ambas as instituições. 

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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Smiling4Future: Proporcionar Saúde Oral às crianças e jovens 
retirados às (ou abandonados pelas) suas famílias de origem e, por 
isso, a viver em centros de acolhimento. São crianças/jovens com 
necessidades de saúde acrescidas para quem a resposta de cuidados 
de saúde atempada é crítica. Graças aos donativos, continuaremos 
a ajudar estas crianças/jovens para terem uma boa prática de 
higiene oral, uma boa saúde dentária e um sorriso bonito. Em nome 
deles, Muito Obrigado! Saiba como na página seguinte.

A  lançada pela Fundação visa 
recolher artigos publicados sobre investigação, políticas e práticas 
associadas ao Desenvolvimento Infantil dos 0-6 anos, 
preferencialmente  nos 1.000 primeiros dias de vida, bem como 
promover a divulgação dos artigos admitidos no âmbito da 
campanha europeia de promoção de Early Child Development.  
Consulte os  que termina a 28 de fevereiro de 2021.

Call for Papers FIRST YEARS COUNT!

termos da Call

DESTAQUE

SMILING 4 FUTURE no Giving Tuesday

CALL for PAPERS Desenvolvimento Infantil
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SABIA QUE...

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/noticias_recentes_smiling4future.html

https://fnsbs.pt/noticias_recentes_call_papers.html

https://fnsbs.pt/images/guiao_call_papers_first_years_count_nov20.pdf

https://fnsbs.pt/saudefamilia.html

https://fnsbs.pt/index.html

https://fnsbs.pt/acordoseguros.html

Educação para a Saúde junto da Comunidade

Reforço de Profissionais

O Sono na Infância

Nova Pedopsiquiatra Drª. Rita Pinto Costa

Planeamento Familiar e Reprodução

Drª. Inês Cruz reforça a equipa da saúde

Enfermeira estagiária Constança Sousa



TERÇA-FEIRA, 1 DE DEZEMBRO DE 2020 É O DIA DE RETRIBUIR

O Programa de Saúde Oral da Fundação, a funcionar desde 1975, 
baseia-se na promoção da saúde e prevenção da doença através 
de rastreios semestrais de saúde oral efetuados por higienista 
oral, que incluem ações de educação para a saúde como, por 
exemplo, técnicas de escovagem, aconselhamento nutricional 
para prevenção e controlo de doenças orais.

Os rastreios de saúde oral são realizados às crianças e jovens dos 
3 aos 18 anos, complementados, sempre que necessário, com 
consultas de medicina dentária, ortopedia dento-facial, 
ortodontia fixa e cirurgia oral, facilitando a colaboração nos 
tratamentos por se realizar num espaço que lhes é familiar.

Nos últimos seis anos (2014-2019), com o contributo dos 
donativos e da consignação do IRS, a nossa intervenção abrangeu 
267 crianças e jovens, com 4.577 consultas, rastreios e 
tratamentos realizados nas instalações da Fundação, em 
Psicologia, Terapia da Fala, Medicina Dentária, Higiene Oral, 
Pediatria, Saúde da Visão e Saúde da Audição, Psicomotricidade, 
Ginecologia, Nutrição entre outras especialidades. Algumas 
destas crianças beneficiam deste apoio há 6 anos em contínuo, 
constituindo este uma importante âncora no seu 
desenvolvimento.

Qualquer pessoa, esteja onde estiver, pode envolver-se neste 
movimento internacional e contribuir para um mundo mais 
generoso da forma que tiver mais significado para si.

O Movimento Global Giving Tuesday está presente oficialmente 
em mais de 60 países, incluindo EUA, Canadá, Rússia, Alemanha, 
Espanha, Singapura, Austrália e Brasil. E tem atividades em mais 
de 150 países. O GivingTuesday começou em 2012, nos Estados 
Unidos da América. Foi cofundado pelas Nações Unidas e pela 
92StreetY. Hoje é uma organização autónoma, com o leadership 
support da Fundação Bill&Melinda Gates. Mais informação em 
Giving Tuesday.

A  adere, pelo 2º ano consecutivo, a este 
movimento global de generosidade orientado para apoiar ações 
focadas em quem mais precisa, procurando fazer a diferença para 
uma sociedade mais saudável e sustentável.

Fundação – FNSBS

Acerca do Giving Tuesday

Podem realizar o seu  para apoiar o 
 em

donativo pontual ou regular
Smilig4Future

O movimento de solidariedade  procura criar uma 
poderosa corrente - de pessoas e organizações- que permita 
contribuir para um mundo mais generoso apoiando causas 
dedicadas à sociedade, este ano com a campanha 

.

GivingTuesday

Tu&Eu: Juntos 
Mudamos o Mundo

Como pode cada um de nós Dar para Mudar? fazendo parte de 
uma , que permite 

.
corrente solidária, presente em todo o mundo

apoiar as causas solidárias

O projeto  consiste na aplicação do Programa de 
Saúde Oral a crianças e jovens retirados, por motivos de 
risco/perigo, às (ou abandonados pelas) suas famílias de origem 
e, por isso, a viver em centros de acolhimento. São 
crianças/jovens com necessidades de saúde acrescidas para 
quem a resposta de cuidados de saúde é crítica.

Smiling4Future

A Fundação promove a recolha de donativos para o projeto:

Smiling4Future

Proporcionar saúde oral às crianças e jovens a 
viver em centros de acolhimento
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CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

https://fnsbs.pt/noticias_recentes_smiling4future.html

http://fnsbs.force.com/DonativoPontualPass1

https://www.givingtuesday.pt/como-participar/individuos/

https://projetos.givingtuesday.pt/projeto/smiling4future-vigilancia-de-saude-oral-
para-criancas-institucionalizadas/

http://fnsbs.force.com/DonativoPontualPass1

https://www.givingtuesday.pt/
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