
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:

TESTE DO PEZINHO
ELETROCARDIOGRAMAS

RASTREIO BIOQUÍMICO PRÉ-NATAL

VACINAS
6ªs. feiras das  9h-12:30h e 14h-17:30h*

ECOGRAFIAS

Morfológicas e Cardiologia Pediátrica e Fetal 

Ginecologia / Obstetrícia, 3D / 4D /
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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/saudecrianca.html https://fnsbs.pt/saudejovem.html

https://fnsbs.pt/saudemulher.html

https://fnsbs.pt/saudefamilia.html

https://fnsbs.pt/index.html

MARCAR
CONSULTA

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

  Estacionamento privativo
  Registo ERS nºE117672

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

https://fnsbs.pt/acordoseguros.html
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A Organização Mundial da Saúde  refere, na orientação 
sobre 

, as vantagens de 
colocar as crianças em “Tummy Time” ou Tempo de 
Barriga. Saiba mais na página seguinte. 

“
)

Atividade física, sedentarismo e sono das crianças, 
com idades inferiores a 5 anos” (2019

DESTAQUE

SABIA QUE... 

Cada bebé é único, mas a ciência é clara: nos primeiros 
1.000 dias de vida, o cérebro do seu bebé desenvolve-se 
mais rapidamente do que em qualquer outro momento. Os 
primeiros momentos são importantes e os seus efeitos 
podem durar uma vida inteira. A  
preparou um  que ajuda aos pais e cuidadores a 
descobrir os principais marcos no desenvolvimento do 
bebé (2,4,6,9,12,18 e 24 meses), nos cuidados a ter, na 
promoção de hábitos saudáveis, alimentação e nutrição.

UNICEF Parenting
guia online

...Marcos de desenvolvimento do seu bebé

…É um direito da criança participar na sua 
própria aprendizagem?

Consulte o Referencial de Qualidade para a Educação 0-3 
anos  da , parceiro da 
campanha .

International Step by Step Association
First Years First Priority

Juntos podemos fazer a diferença

Conheça o  nas palavras da nossa 
Higienista Oral, Cláudia Pereira. Apoie a nossa causa 

 e faça o seu  para uma boa saúde 
dentária e um sorriso bonito das crianças a viver em 
centros de acolhimento!

projeto Smiling4Future

Smiling4Future donativo

 

No mês em que se comemora o Dia Internacional dos 
Direitos das Crianças (20 de novembro), abordamos o 
papel da criança na sua própria aprendizagem: a 
investigação mostra que a participação das crianças na sua 
própria aprendizagem implica que o processo educativo se 
centre na sua experiência, que encoraje os seus interesses 
e múltiplas explorações e que promova o seu direito a 
brincar e a aprender. Esta participação ocorre quando se dá 
às crianças a possibilidade de fazer escolhas, tomar 
decisões, enfrentar desafios, num ambiente seguro e de 
bem-estar físico e emocional. Assim, as crianças tornam-se 
coautoras da sua aprendizagem expressando-se num 
processo infindável de exploração e de experimentação.  

Próximas Ações 

Participe no workshop sobre o tema “Massagem Infantil” 
com a nossa Enfermeira Especialista em Saúde Materna e 
Obstetrícia - Fátima Esteves, no dia 15 de dezembro,         
às 18h.

Reserve já o seu lugar em: ou      
213 031 420.

atendimento@fnsbs.pt 

Tempo de Barriga / Tummy Time

https://www.researchgate.net/publication/353002686_DIRETRIZES_SOBRE_ATIVIDADE_FISICA_COMP

ORTAMENTO_SEDENTARIO_E_SONO_PARA_CRIANCAS_COM_MENOS_DE_5_ANOS_DE_IDADE

https://www.unicef.org/parenting/
https://www.unicef.org/parenting/child-
development/your-babys-developmental-milestones

https://www.issa.nl/sites/default/files/pdf/epubs/ISSA_Quality_Framework_0-3/PDF/ISSA_Quality_Framework_0-3_e-version_screen.pdf

https://firstyearsfirstpriority.eu/

https://www.facebook.com/Fundacao.FNSBS/videos/588171756400870

https://projetos.givingtuesday.pt/projeto/smiling4future/ https://fnsbs.my.salesforce-
sites.com/DonativoPontualPass1

(*com exceção dos dias 2 e 9 de dezembro)



Enfª Ferin Cunha – Enfermeira Diretora da FNSBS
Baseado na:
 OMS (2019);
Academia Americana de Pediatria (2018);
Head Start | Early Childhood Learning & Knowledge Center
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CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

Tempo de Barriga ou Tummy Time

O que é Tempo de Barriga ou Tummy Time?

Considera-se “tempo da barriga” como sendo a posição de colocar 
os bebés sobre o seu estômago por breves períodos enquanto eles 
estão acordados. É uma maneira importante de ajudar os bebés a 
fortalecerem os músculos do pescoço e ombros e melhorarem as 
capacidades motoras.

O tempo de barriga é bom para:

· Recém-nascidos e bebés de 1 a 3 meses de idade que estão a 
desenvolver o controlo do pescoço. O tempo da barriga ajuda a 
desenvolver os músculos que eles precisam para rolar, sentar, 
rastejar e andar. Fique sempre com seu bebé durante o tempo da 
barriga.

Quais as vantagens de colocar os bebés em 
Tempo de Barriga?

· Bebés mais velhos, de 4 a 7 meses, devem ser supervisionados 
quando estão em tempo de barriga, mesmo que possam rolar e 
sentarem-se com alguma ajuda. O tempo de barriga ajuda-os a 
praticar levantar a cabeça e o peito, endireitando os braços. Isso 
fortalece os músculos do braço, peito e costas.

· Recém-nascidos que têm uma condição no pescoço chamada 
torcicolo têm os músculos apertados do pescoço o que impede o 
bebé de virar a cabeça. O tempo de barriga encoraja os bebés a 
olhar ao redor, e junto com os exercícios que seu médico lhe 
mostrará, pode ajudar os músculos do pescoço do seu bebé a 
relaxar.

Como faço o Tempo de Barriga?

Recém-nascidos

Inicie os recém-nascidos na hora da barriga colocando-os de 
barriga para baixo no peito ou no colo por alguns minutos de 
cada vez, duas ou três vezes por dia. Enquanto estão nessa 
posição praticam o levantar a cabeça e fortalecem os 
músculos do pescoço e ombro. À medida que os bebés se 
acostumam, pode ir aumentando o tempo por um pouco 
mais.

http://www.primeirosanos.com/

http://www.primeirosanos.com/
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A Organização Mundial da Saúde  refere, na orientação sobre 

, as vantagens de colocar as crianças em 
“Tummy Time” ou Tempo de Barriga.

“Atividade física, sedentarismo e sono das crianças, com idades 
inferiores a 5 anos” (2019)

Muito importante: Certifique-se sempre de ficar 
com seu bebé e observá-lo de perto durante o 

tempo de barriga.
Nunca deixar adormecer o bebé nesta posição! 

Bebés mais velhos

1  Referência: World Health Organization. (2019). Guidelines on physical activity, 
sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age. World Health 

· Bebés com síndrome da cabeça plana (plagiocefalia posicional). 
Isto acontece quando os bebés passam muito tempo de costas nos 
primeiros meses de vida. Pode provocar uma mancha plana, seja 
de um lado ou atrás da cabeça. 

· Coloque um cobertor no chão. Ponha o bebé sobre o seu 
estômago no cobertor por 3-5 minutos para começar, 
várias vezes por dia. Ele pode ficar agitado e frustrado 
nesta posição. Mantenha as primeiras sessões de tempo de 
barriga breves e gradualmente irá prologá-las. Também é 
uma boa ideia fazer tempo de barriga depois de mudar a 
fralda. 

· À medida que o seu bebé se acostuma, coloque-o de 
barriga para baixo com mais frequência ou por períodos 
mais longos de tempo. Especialistas recomendam que os 
bebés trabalhem até cerca de 1 hora de barriga por dia 
quando tiverem 3 meses de idade.

· Faça alguns barulhos, cante ou agite uma roca para que o 
seu filho olhe para cima. Coloque um brinquedo favorito na 
frente do seu bebé para incentivar o movimento de alcance 
e avanço.

https://www.researchgate.net/publication/353002686_DIRETRIZES_SOBRE_ATIVIDADE_FISICA_COMPORTAMEN

TO_SEDENTARIO_E_SONO_PARA_CRIANCAS_COM_MENOS_DE_5_ANOS_DE_IDADE

https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/sleep/Pages/The-Importance-of-Tummy-Time.aspx

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/

https://www.who.int
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