
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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www.fnsbs.pt
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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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DESTAQUE

SABIA QUE...

Reforço da Equipa de Saúde
Damos as boas-vindas à Drª Rita Ataíde, que se associa à 
equipa de profissionais de saúde, a partir de março de 2023. 
Médica pela Universidade de Coimbra, é especialista em 
Cardiologia Pediátrica, com experiência no Hospital de Santa 
Cruz em Lisboa desde 2016. Agora já poderá fazer na 
Fundação, para além das  , 
também as . Esperamos por si!

ecocardiografias pediátricas
fetais

A Fundação desenvolve,
desde 1951, programas

de Vigilância 
de Saúde

Vigilância de Saúde das Crianças em Situação de 
Acolhimento

A Fundação assegura, desde 2014, uma linha de atividade 
dirigida a crianças e jovens em situação de acolhimento.

Em 2022, esta linha de atividade abrangeu 158 crianças e 
jovens residentes em instituições, em famílias de 
acolhimento, em processo de adoção ou de retorno à sua 
família de origem após institucionalização. Saiba mais na 
página seguinte.

Novo Estágio em Saúde Infantil  
De 24 de janeiro a 24 de fevereiro recebemos a estudante 
Tatiana Banha, do 4º ano do Curso de Enfermagem, da Escola 
Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias. O 
estágio realizou-se no âmbito da unidade curricular de 
“Enfermagem nas Comunidades”. 

Sabia que a interação mais importante que os adultos podem 
ter com os bebés é através da brincadeira? O Dr. Jack 
Shonkoff, da Universidade de Harvard, sugere o que os pais 
podem fazer para apoiar o desenvolvimento do cérebro de 
seu filho. 

Dicas sobre como impulsionar o 
desenvolvimento do cérebro do seu bebé

Construindo cérebros de bebês através do jogo: Mini 
Parenting Master Class. Visualize o  e pratique estas 
dicas! Uma iniciativa .

vídeo
UNICEF Parenting 

https://youtu.be/fpiYNkkNmEo

A rotina de Sono do Bebé
Os hábitos de sono do bebé, tal como os alimentares, têm um 
papel fundamental no seu desenvolvimento saudável. A 
Enfermeira Ana Inês Costa, Especialista em Saúde Infantil e 
Pediátrica, esclarece as suas dúvidas sobre como promover 
uma rotina de sono saudável desde o nascimento do bebé. 
Esta iniciativa é dinamizada no âmbito da parceria da 
Fundação com o Clube do Bebé do Pingo Doce. Para saber 
mais visualize o  ou consulte o . vídeo artigo

ao consignar 0,5% do IRS, 

Sem encargos para si,

instituições de acolhimento

pode proporcionar o apoio

de saúde a crianças a viver em

https://www.unicef.org/parenting/child-development/building-babies-brains-through-play-class#R5383176-2ea3c99f-DKH3VR 

https://www.youtube.com/watch?v=9-pHjwvX2tY&t=5s https://bebe.pingodoce.pt/a-rotina-de-sono-do-bebe/
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CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

VIGILÂNCIA DE SAÚDE DAS CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO

http://www.primeirosanos.com/

http://www.primeirosanos.com/

Em Portugal, existem (segundo dados de 2021) cerca de 6.350 

crianças e jovens em situação de acolhimento.

Em 2022, a Fundação assegurou a vigilância de saúde de 158 

crianças/jovens retirados às suas famílias de origem por decisão 

judicial.

Esta linha de atividade contou em 2022 com o apoio da Semapa 

(40.000€); da Target Value (2.163€) e de várias pessoas que 

optaram por consignar o seu IRS/IVA à Fundação (12.299,95€). O 

total destes apoios financiou 94,2% desta linha de atividade no 

ano.

São crianças/jovens acolhidos nas Casas do Parque, da Encosta, 

Infantado, do Gil, nos Lares de Adolfo Coelho e Especializado Entre 

Mundos, nas Casas da Luz, Maria Droste, de Transição Feminina, de 

Transição Masculina, Mello, Mardel Correia, Bech Gaard, na Casa 

PT, no Lar de S. Marçal, nas Casas de Acolhimento António do Couto 

e Martins Correia, no CED Aurélio Costa Ferreira, no Centro de 

Alojamento Temporário de Tercena e na Casa de Santo António.

Mas também crianças/jovens que se encontram em famílias de 

acolhimento, em processo de adoção ou de retorno à sua família de 

origem após institucionalização.

Das 1.049 consultas realizadas por estas crianças/jovens, 203 

foram rastreios e 846 foram de tratamento/acompanhamento de 

alterações detetadas. Importa realçar que destas 846, 47,2% foram 

de Psicologia, 23% foram de Terapia da Fala e 18,4% foram 

tratamentos dentários.

ao consignar 0,5% do IRS, 

Sem encargos para si,

instituições de acolhimento

pode proporcionar o apoio

de saúde a crianças a viver em
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Contamos consigo para dar continuidade a esta linha de atividade. 
A sua consignação de IRS/IVA será dedicada ao apoio a estas crianças e jovens! 
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