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A Fundação - FNSBS desenvolve programas 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:
https://fnsbs.pt/saudejovem.html
SAÚDE INFANTIL E JOVEM
(0-18 anos)

https://fnsbs.pt/saudecrianca.html

Saúde Infantil
Pediatria
Saúde da Visão
Saúde da Audição
Cardiologia Pediátrica
Saúde Oral
Pediatria do Neurodesenvolvimento
Apoio Psicopedagógico/Psicomotricidade
Pedopsiquiatria
Psicologia (até 21 anos)
Terapia da Fala
Ortopedia Dento-Facial
Ortodôncia Fixa

https://fnsbs.pt/saudemulher.html
SAÚDE
DA MULHER (todas as idades)
Saúde Ginecológica

Planeamento Familiar
Acompanhamento Pós-Menopausa

Saúde da Maternidade

Acompanhamento na Gravidez/
/Maternidade

Preparação para o Parto e Parentalidade
Recuperação Pós-Parto e
Cuidados com o Bebé

https://fnsbs.pt/saudefamilia.html
SAÚDE DA FAMÍLIA (para todos)
Saúde Familiar
Otorrinolaringologia
Nutrição
Imuno-alergologia
Terapia Conjugal/Familiar

https://fnsbs.pt/index.html
EXAMES

RASTREIO BIOQUÍMICO PRÉ-NATAL
TESTE DO PEZINHO
ELETROCARDIOGRAMAS
ECOGRAFIAS
Ginecologia / Obstetrícia, 3D / 4D /
Morfológicas e Cardiologia Pediátrica e Fetal

ANÁLISES
6ªs. feiras das 8:30h às 10:30h

VACINAS

DESTAQUE
Compreender melhor os primeiros anos de vida
Por ocasião do Dia Mundial da Criança,https://prochildcolab.pt/
o ProChild CoLAB, em
colaboração com a Fundação e os outros parceiros da
Campanha Primeiros Anos a Nossa Prioridade, lança a
https://primeirosanos.com/2022/05/31/sabia-que-compreenderiniciativa “Sabia que…?” ,com o objetivo de sensibilizar a
melhor-a-importancia-dos-primeiros-anos-de-vida/
sociedade para a importância do investimento nos primeiros
anos de vida. A primeira fase da comunicação nas redes sociais
decorreu entre os dias 30 de maio e 3 de junho de 2022. Esta
iniciativa irá prolongar-se ao longo dos próximos meses.
Saiba mais na página seguinte.

SABIA QUE...
Nem mais uma Palmada
Os castigos corporais são proibidos na lei penal portuguesa
desde 2007, mas parece serem desvalorizados e tolerados com
consequentes danos físicos e psicológicos para as crianças.
O Instituto de Apoio à Criança - IAC lançou a Campanha
Nem Mais uma Palmada", e está a desenvolver o Estudo "Será
"https://iacrianca.pt/nem-mais-uma-palmada/
que uma palmada resolve? O que pensa a sociedade sobre os
castigos corporais", coordenado pela prof. Fernanda
Salvaterra.
Se tem mais de 18 anos pode ajudar a compreender o que a
sociedade atual pensa sobre os castigos corporais, ao
responder ao questionário nestehttps://forms.office.com/r/70BexQkYY8
aqui.

A Vigilância da Saúde da Visão
Quando falamos da visão, associamos esta ideia de imediato
aos olhos. No entanto, estes são apenas a parte inicial e visível
de um complicado sistema de recolha e transporte da
informação visual até ao cérebro, onde toda esta informação é
analisada e interpretada, condicionando o nosso
comportamento como resposta.
Durante os primeiros anos de vida, a criança vai adquirindo um
número cada vez maior de "imagens internas" sobre o mundo,
toma consciência de si própria, dos outros, dos objetos e das
situações e aprende formas simples ou mais complexas de
resolver problemas no seu dia a dia.
A vigilância da Saúde da Visão da criança, deve fazer-se a partir
do nascimento e ao longo dos primeiros anos de vida, para que
na idade escolar, a aprendizagem seja facilitada por uma visão
normal, ou com alterações corrigidas a tempo.
A capacidade que vai tendo em, por exemplo, manipular os
objetos, a que chamamos motricidade fina, está
profundamente integrada com as funções visuais. Mais
A Vigilância da Saúde da Visão, da
informação no folheto https://fnsbs.pt/images/livros/crianca-visao-fnsbs.pdf
Fundação.

6ªs. feiras das 9h-12:30h e 14h-18h

ACORDOS COM SEGURADORAS
https://fnsbs.pt/acordoseguros.html
E OUTROS PARCEIROS

MARCAR
Ch
https://fnsbs.pt/consultas.html
e
CONSULTA

Contactos:
Telef: 213031420
e-mail: geral@fnsbs.pt
Estacionamento privativo
Registo ERS nºE117672

qu

Novo Estágio em Saúde Infantil
ed

en
tis
ta

De 31 de maio a 1 de julho recebemos a estudante Carolina
Fonseca, do 3º ano da Licenciatura em Enfermagem da ESEL –
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, para a realização de
um estágio curricular na área da Saúde Infantil. O estágio
realiza-se no âmbito da unidade curricular de Ensino Clínico de
Apreciação à Intervenção em Enfermagem.
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COMPREENDER MELHOR OS PRIMEIROS ANOS DE VIDA
ProChild CoLAB, em
Por ocasião do Dia Mundial da Criança, ohttps://prochildcolab.pt/
http://www.primeirosanos.com/
colaboração com a Fundação e os outros parceiros
da Campanha
https://primeirosanos.com/
Primeiros Anos a Nossa Prioridade, lançam a iniciativa
https://primeirosanos.com/2022/05/31/sabia-que-compreender“Sabia que…?”, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para a
melhor-a-importancia-dos-primeiros-anos-de-vida/
http://www.primeirosanos.com/
importância do investimento nos primeiros anos de vida.
A primeira fase da comunicação nas redes sociais decorreu entre
dias 30 de maio e 3 de junho de 2022. Esta iniciativa irá prolongarse ao longo dos próximos meses.

Sabia que…
Dos 0 aos 3 anos o
desenvolvimento
cerebral é mais rápido
do que em qualquer
outra fase da vida?
Durante os primeiros 3 anos de vida, o ritmo de crescimento
cerebral é mais rápido do que o ritmo de crescimento de qualquer
outra parte do corpo. Estima-se que nos primeiros anos de vida
mais de um milhão (1.000.000) de ligações neuronais sejam
estabelecidas a cada segundo, mais do que em qualquer outra
altura da vida. É por essa razão que os bebés e as crianças pequenas
aprendem muito mais depressa do que os adultos!

Sabia que… O investimento em creches de qualidade é
uma estratégia eficaz no combate à pobreza e exclusão
social, que pode ter impacto ao longo de várias
gerações?
Evidências têm revelado que
frequentar uma creche de elevada
qualidade é muito importante,
principalmente para crianças
provenientes de meios afetados por
desigualdades sociais e económicas.
A creche pode funcionar como fator
promotor e protetor da criança,
contribuindo, entre outros aspetos,
para níveis de escolaridade mais
elevados, salários melhores, maiores
níveis de bem-estar e menos
problemas de saúde.

Sabia que… O investimento nos primeiros anos de vida
traz um retorno económico significativo para a
sociedade?
O desenvolvimento nos primeiros anos de vida influencia
diretamente fatores económicos, de saúde e sociais, tanto
individual como coletivamente. Estudos realizados pelo
economista americano James Heckman (Prémio Nobel da
Economia) revelam que cada dólar investido nos primeiros anos de
vida de uma criança, pode representar ganhos médios de 10
dólares para a sociedade. Pelo contrário, ambientes de vida
adversos criam lacunas em competências e capacidades que
reduzem o sucesso na idade adulta e aumentam os riscos sociais –
agravando, assim, os custos financeiros a longo prazo.

Sabia que...
Perante sinais de alerta no
desenvolvimento da criança,
a intervenção precoce pode
fazer a diferença?
O cérebro é mais flexível nos primeiros anos de vida, possibilitando
à criança integrar um leque amplo de experiências. Apesar de
estarmos sempre a aprender, à medida que o cérebro se vai
desenvolvendo e especializando, torna-se menos capaz de se
reorganizar e adaptar a desafios novos ou inesperados. Intervir
precocemente, quando a plasticidade cerebral é maior, pode
minimizar o impacto de alterações no desenvolvimento. O
trabalho colaborativo com a família é essencial para o sucesso de
qualquer intervenção neste âmbito.

Sabia que… Até aos 3 anos, os brinquedos não são o
mais importante para promover o desenvolvimento da
criança?
Adultos atentos e responsivos às iniciativas de comunicação das
crianças ajudam a alargar o conhecimento do mundo, promovendo
a confiança da criança para futuras explorações e aprendizagens.
Em todos os momentos do dia, as crianças aprendem na interação
com os outros. Brinquedos com muitas cores, sons, ou luzes
podem ser muito estimulantes, mas não substituem a força e o
impacto de interações positivas, que são o elemento-chave do
desenvolvimento nesta fase.

CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

