
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

TESTE DO PEZINHO
ELETROCARDIOGRAMAS

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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O Center on the Developing Child, da Harvard University, 
publicou este mês o artigo “New Science + More Diverse 
Voices = Greater Impact”.

Aproveitar os avanços da neurociência, a experiência no terreno e uma diversidade mais rica de 
vozes da ciência e da academia, são o mote para uma reanálise sobre os fatores críticos do 
desenvolvimento infantil.  Saiba mais na página seguinte.

O Programa Nacional de Vacinação 2020 contempla a vacinação contra 
gastroenterite por rotavírus de crianças pertencentes a grupos de risco, 
informa a DGS - Direção Geral da Saúde. A doença por rotavírus tem 
ge ra l m e nte  g rav i d a d e  l i ge i ra  a  m o d e ra d a ,  at i n g i n d o  
predominantemente crianças com menos de 2 anos de idade e crianças 
com doenças crónicas. As duas vacinas disponíveis no mercado 
português (Rotarix® e Rotateq®) só estão disponíveis para crianças 
pertencentes a grupos de risco. Consulte, para o efeito, a 

 da DGS.
Norma N.º 

007/2021 de 18/10/2021

Cheias de criatividade, durante a quadra natalícia, as três amigas 
Madalena, Maria e Raquel arregaçaram as mangas para uma ação de 
voluntariado de apoio ao projeto Smiling4Future, no âmbito do 

. Foi procurar as pinhas, decorá-las, fazer o lindo embrulho, 
montar a banca e promover a ação, na zona do Parque das Nações, em 
Lisboa. Desta ação, resultou um donativo de 210 euros que fizeram 
questão de entregar pessoalmente à Fundação e que foi recebido pela 
nossa higienista oral, Dr.ª Cláudia Pereira.

Giving 
Tuesday

A Fundação proporciona às crianças e jovens a viver em centros de 
acolhimento consultas em saúde oral, a que de outra forma não teriam 
acesso (projeto Smiling4Future).

A Fundação agradece a todas as pessoas que fizeram o seu donativo, 
procurando assim contribuir para dar um sorriso bonito a estas 
crianças!

Pode fazer o seu donativo, a todo o tempo, em

Veja o  de todos quantos participamos no movimento global de 
solidariedade.

vídeo

https://fnsbs.secure.force.com/DonativoPontualPass1

https://www.facebook.com/198579607714764/videos/266692568887263

DESTAQUE

O futuro da Primeira Infância num mundo de
desigualdade e incerteza impressionantes

www.fnsbs.pt

www.fnsbs.pt

www.fnsbs.pt
www.fnsbs.pt

e-news 100 | janeiro 2022 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/

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

  Terapia Conjugal/Familiar

  Saúde Familiar
  Otorrinolaringologia

https://fnsbs.pt/consultas.html

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

https://developingchild.harvard.edu/re-envisioning-ECD/

https://developingchild.harvard.edu/re-envisioning-ECD/

https://projetos.givingtuesday.pt/projeto/smiling4future/

https://projetos.givingtuesday.pt/projeto/smiling4future/

https://fnsbs.pt/saudemulher.html

https://fnsbs.pt/saudefamilia.html

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0072021-de-15102021-pdf.aspx

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0072021-de-15102021-pdf.aspx

https://fnsbs.pt/index.html

https://fnsbs.pt/acordoseguros.html

SABIA QUE...

70
anos

https://fnsbs.pt/historia.html

https://fnsbs.pt/historia.html

Programa Nacional de Vacinação 2020 atualizado

SMILING4FUTURE apoiado por jovens voluntárias

“Prática Clínica nas Comunidades” é a área do estágio que proporcionámos a 
Inês Jesus, aluna do 4.º ano da Licenciatura em Enfermagem da Escola 
Superior de Enfermagem S. Francisco das Misericórdias, no período  de  6 de 
dezembro a 21 de janeiro de 2022, no âmbito da parceria estabelecida entre 
ambas as instituições. 

Novo estágio

PRÓXIMAS
AÇÕES

Programa de 7 sessões, em ciclos contínuos

Inscrições em atendimento@fnsbs.pt ou 213031420

Quintas-feiras  das 18h às 20h

PROGRAMA PREPARAÇÃO PARA O PARTO, 
NASCIMENTO E PARENTALIDADE

queremos 

do nosso bebé
preparar a vinda
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Esperamos por si!

PROGRAMA RECUPERAÇÃO PÓS PARTO
E CUIDADOS COM O BEBÉ

Inscrições em atendimento@fnsbs.pt ou 213031420

Segundas-feiras  das 18h às 20h

Programa de 8 sessões
e sessões adicionais disponíveis

quero ter uma boa

emocional

recuperação física,
psicológica e 



Até ao momento, o quadro de políticas e programas é 
orientado por  do 
desenvolvimento infantil na primeira infância (Early 
Childhood Development- ECD), que constituem o que o 
autor denomina :

três conceitos fundamentais

 ECD 1.0

Partindo desta forte base, 
 que, juntamente com a 

história central do desenvolvimento, oferecem uma nova estrutura 
para o investimento informado pela ciência num mundo pós-
pandemia. A adição desses três conceitos completa a .

os avanços nas ciências biológicas agora 
sublinham três conceitos adicionais

ECD 2.0

O quadro abaixo resume a relevância duradoura da ciência do ECD 
1.0 e o poder reforçado do ECD 2.0 para impulsionar uma nova 
visão de ação, orientada pelas seguintes mensagens-chave:

Fonte: Re-Envisioning Early Childhood Policy and Practice in a World of Striking Inequality and Uncertainty - Center on the Developing Child at Harvard 
University

1. Conectar o cérebro da criança ao resto do corpo. Fortes 
evidências dos efeitos interativos das adversidades excessivas 
em múltiplos sistemas biológicos (por exemplo, neurais, 
imunes, metabólicos), começando no início da vida, 
sublinham as raízes altamente interrelacionadas da saúde e do 
desenvolvimento. 

2. Apoio às necessidades universais e diferenciação individual. 
A ciência confirma o que os cuidadores sabem — todas as 
crianças têm necessidades básicas semelhantes, mas 
respondem de forma diferente às adversidades e ao apoio, 
mesmo na mesma família. 

3. Proporcionar às crianças aquilo que precisam quando mais 
precisam. A investigação sobre os períodos sensíveis no 
desenvolvimento de sistemas imunológicos e metabólicos, 
bem como em circuitos cerebrais, exige maior atenção ao 
período pré-natal e aos primeiros 2-3 anos após o nascimento. 

O artigo “ ”, de
 

fatores críticos a observar no futuro da área da primeira infância e 
como fazer a conjugação entre estes.

New Science + More Diverse Voices = Greater Impact  
aporta novosJack P. Shonkoff, M.D  , publicado em janeiro de 2022,

O atual ecossistema da primeira infância é alimentado por vastos 
conhecimentos sobre o desenvolvimento infantil, imensos dados 
de avaliações de programas e o fascínio contínuo do público pelo 
cérebro em desenvolvimento. A energia deste ecossistema é 
sustentada pelos esforços incansáveis dos prestadores de cuidados 
e educação na primeira infância, cuidados de saúde primários e 
serviços sociais, dos decisores políticos, dos defensores desta causa 
e das famílias que criam os seus filhos pequenos nas mais diversas 
condições de vida.

As descobertas da 'Neurociência' têm constituído um argumento 
poderoso para investir no período da primeira infância, desde o 
início deste século. Por outro lado, nos últimos dois anos, uma 
pandemia devastadora exacerbou desigualdades de longa data e 
perturbou serviços vitais. Estes desafios convergentes 
intensificaram a procura de um novo pensamento sobre o futuro no 
campo da primeira infância.

A oportunidade de aproveitar os avanços da ciência, a experiência 
no terreno e uma diversidade mais rica de vozes para impulsionar 
uma reanálise crítica sobre o desenvolvimento infantil é 
convincente. A necessidade de juntar esforços para esta 
oportunidade, neste momento, é urgente.

Com início nos primeiros anos deste milénio, a crescente 
consciência do impacto das primeiras experiências no 
desenvolvimento do cérebro catalisou um maior investimento em 
políticas e programas centrados nas crianças pequenas e nas 
famílias, em todo o mundo e em todo o espectro político. Hoje em 
dia, num mundo que ainda está a recuperar de uma pandemia 
global, os avanços na ciência da adversidade e da resiliência 
oferecem novos argumentos para estratégias mais eficazes na 
abordagem a três necessidades particularmente prementes:

·

a saúde ao longo da vida

Ampliar o foco tradicional do ecossistema da primeira 
infância, concentrado na pobreza e nos resultados educativos, 
para abordar outras questões criticamente importantes, 
como .

·Ainda se trata do cérebro e também dos sistemas imunitário e 
metabólico.

·O impacto das primeiras experiências na 
arquitetura do cérebro da criança;

·
desenvolvimento saudável
Moldar novas abordagens para promover um 

 que sejam 
compatíveis com os diversos recursos e 
necessidades das famílias, que criam crianças 
pequenas numa grande var iedade de 
circunstâncias e contextos culturais.

·Continua a tratar-se dos primeiros anos para o sucesso escolar 
e também da saúde para toda a vida.

·A importância das interações "dar e receber" responsivas para 
um desenvolvimento saudável; e

·Estimular novas ideias sobre como responder 
mais eficazmente aos desafios específicos, 
identificados pelos prestadores de serviços, 
clínicos, educadores, decisores políticos e líderes 
comunitários, numa vasta gama de contextos.

·Continua a ser sobre as dificuldades da pobreza e também 
sobre as ameaças de desigualdades.

·Continua a tratar-se de cultivar relações e também de 
construir uma sociedade promotora da saúde.

·Os efeitos perturbadores do stress tóxico no desenvolvimento 
do cérebro e na aprendizagem precoce.

A PRIMEIRA INFÂNCIA NUM MUNDO DE DESIGUALDADE E INCERTEZA IMPRESSIONANTES
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