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Apoio Psicopedagógico/Psicomotricidade

Pediatria

Pedopsiquiatria

  Nutrição
  Imuno-alergologia
  Homeopatia
  Terapia Familiar

  Saúde Familiar
  Otorrinolaringologia

  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

  Contactos:
  Telef: 213031420

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

ELETROCARDIOGRAMAS

VACINAS
6ªs. feiras 9h-12:30h e 14h-18h

ECOGRAFIAS

Morfológicas e Cardiologia Pediátrica e Fetal 

Ginecologia / Obstetrícia, 3D / 4D /

http://fnsbs.pt/

ANÁLISES
2ªs. e 6ªs. feiras das 8:30h às 10:30h

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 programas 
de Vigilância de Saúde de carácter 
regular, através de equipa de enferma-
gem e médicos especialistas, que 
promovem a PREVENÇÃO, permitem o 
DIAGNÓSTICO PRECOCE e a terapêutica 
mais eficaz.

  e-mail: geral@fnsbs.pt

  Estacionamento privativo
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ACORDOS COM SEGURADORAS
E OUTROS PARCEIROS

O ano 2018 foi um ano de consolidação, que culminou com o 
melhor resultado da Fundação das últimas décadas fruto das 
dinâmicas de crescente envolvimento em torno da causa do 
Desenvolvimento Infantil e beneficiando também de um 
ambiente macroeconómico mais favorável. Com este resultado, a
Fundação renova o seu compromisso de total reinvestimento em prol de uma sociedade mais 
saudável e sustentável, envolvendo neste processo cada vez mais pessoas e organizações, que 
cuidam hoje do amanhã…

DESTAQUE

Relatório de Atividades e Contas 2018 aprovado

A partir de junho 2019, a Fundação reforça e aprofunda a sua aposta no apoio às 
famílias passando a ter na sua oferta de saúde também a , um 
método psicoterapêutico que se baseia no trabalho conjunto com os diferentes 
elementos de uma família, tendo em conta as relações e interações 
estabelecidas entre eles. Conta com a Psicóloga Clínica / Terapeuta Familiar Dr.ª 
Joana Garcia da Fonseca, membro Efetivo da Sociedade Portuguesa de Terapia 
Familiar. 

Terapia Familiar

SABIA QUE...

PRÓXIMAS AÇÕES

Programa “Preparação para o Parto, Nascimento e Parentalidade”

Dirigido aos futuros pais ou aos pais, o programa “Preparação para o Parto, Nascimento e 
Parentalidade”,  é realizado  em 7 sessões temáticas, normalmente às quartas-feiras das 18h-20h. 
Permite iniciar na sessão/semana mais conveniente e participar nas sessões seguintes. Ainda em 
curso até 5 de junho, o próximo ciclo dará início a 19 de junho, das 18h às 20h.

Inscrições através de ou 213 031 420.  atendimento@fnsbs.pt

Workshop “Nasceu! E Agora Nós?”

Dirigido aos casais com bebés, o Workshop “Chegou! E Agora Nós?” será realizado pela experiente 
Enfª Fátima Esteves, no dia 18 de junho das 18h às 20h..

Inscrições gratuitas através de ou 213031420.  atendimento@fnsbs.pt

OUTRAS

Os alunos dos 3, 4 e 5 anos, do colégio ASSOALFRA, num total de 
70 crianças, participaram nas ações realizadas no dia 8 de maio, 
onde especialistas de saúde oral da Fundação, as Dras. Cláudia 
Pereira e Alda Tavares,  abordaram as boas práticas sobre os 
cuidados de saúde oral e sobre a alimentação, seguida de 
demonstração e prática da escovagem dos dentes em sala de aula.

A promoção da saúde e a prevenção da doença é o papel que a 
Fundação assume ao longo dos anos, e motivo para participar na 
Feira de Educação e Saúde, que anualmente organiza a Junta de 
Freguesia de Belém. Desta vez, nos dias 17 e 18 de maio, 
dinamizamos passatempos pedagógicos na perspetiva da 
promoção de estilos de vida e comportamentos saudáveis, junto 
das crianças/jovens. Prova superada! 

Saúde oral no Colégio ASSOALFRA

A Fundação na Feira de Belém

2018
RELATÓRIO & CONTAS
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2018 DA FUNDAÇÃO APROVADO PELO CONSELHO GERAL

A ação da Fundação tem incidido predominantemente no 
acompanhamento da gestação e nas crianças, dos 0 aos 18 anos, 
integrando neste caso o trabalho de enfermeiras, pediatras, 
otorrinos, oftalmologistas, médicos-dentistas, ortodoncistas e 
higienista oral, cardiologista pediátrico, imuno-alergologista e 
pediatra de desenvolvimento, entre outros.

É marca distintiva (e muito valorizada pelos utentes) da Fundação, a 
combinação da vigilância através dos (focados em marcos 
decisivos  do  desenvolvimento infantil  e  ajustados ao risco  de  cada 

 rastreios 

Assim, sensível e atenta às necessidades da população portuguesa, 
no período 2014 – 2018 e em linha com as mais recentes tendências 
internacionais, a Fundação consolidou a oferta das especialidades 
abertas em 2013, e complementou com outras novas, a saber:

Em 2017 e 2018 foram ainda renovados os equipamentos na 
 e meios de diagnóstico e 

terapêutica nas áreas de 
 (ecografia, eletrocardiografia, criocogulação).

Saúde 
Oral, Saúde da Audição e Terapias

cardiologia pediátrica e de ginecologia-
obstetrícia

Reforçámos as linhas de serviço a crianças sem outro acesso a 
vigilância   continuada  de  saúde  ou  terapias,   tendo   por   exemplo 
aumentado significativamente o número de instituições de 
acolhimento (15) que o solicitam. No ano, foram apoiadas 122 
crianças destas instituições.

i)
e alargou as

  Ortodôncia fixa e Cirurgia oral, Pedopsiquiatria e 
Psicomotricidade  Avaliações Psicológicas e Pediatria 
do Neurodesenvolvimento

Novos serviços: 

 até aos 18 anos;

ii) Medicina Geral e Familiar e Nutrição
jovem e adulta

, reforçando a sua capacidade 
de acompanhamento da população , 
nomeadamente no âmbito da prevenção e gestão da diabetes; 

iii) Psicologia, Infantil e Juvenil, e Terapia da Fala, reforçando as suas 
competências de intervenção precoce;  

iv)
;

 Programas de Preparação para a Parentalidade e de Recuperação 
Pós-parto

v) Imuno-alergologia, da 
Otorrinolaringologia e Ginecologia - Obstetrícia.
Acesso de todas as idades às consultas de 

 

utente) que permitem o 
, esta sempre que necessária e possível em 

ambulatório.

diagnóstico precoce e a intervenção 
terapêutica em tempo útil

Para mais informação:

http://www.fnsbs.pt/images/fnsbs_relatorio_contas_2018.pdf

CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ

Modelo de Vigilância de Saúde da Fundação (crianças e jovens)

Orientada pela Visão de que “estimular o desenvolvimento infantil, 
pela promoção da saúde, é um fator crítico para o desenvolvimento 
humano”, a Fundação proporciona um modelo de vigilância de saúde 
infantil assente nas melhores práticas de medicina preventiva e 
personalizada e de enfermagem de família, atuando precocemente, 
prevenindo e gerindo a doença.

A Fundação assinala, no ano de consolidação de 2018, um 
crescimento percentual de dois dígitos em clientes (16%), consultas 
(11,6%) e receita (15,6%). 

Em outubro 2018, ficou disponível a marcação online.

A Fundação viu reconhecido o seu Projeto Smiling, com a Menção 
Honrosa RESULTADOS EM SAÚDE, do Prémio Saúde Sustentável 
(instituído pela SANOFI e pelo Jornal de Negócios).

O Relatório de Atividades e Contas 2018 da Fundação Nossa Senhora 
do Bom Sucesso foi aprovado pelo Conselho Geral com o parecer 
favorável do Conselho Fiscal em 29 de abril de 2019.

Programa Integrado
de Vigilância de Saúde

0 - 18 anos
Ganhos de saúde e maiores

níveis de sucesso escolar
e Bem-Estar Infantil

Tratamento em
tempo útil

Atendimento diário a crianças
em situação de doença

Trabalho articulado entre Enfermeiras de
Família e Pediatras, Otorrinos, Oftalmologistas,

Médicos Dentistas,  Higienistas Orais e
Cardiologistas Pediátricos
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Deteção-precoce de alterações
do Desenvolvimento Infantil

Rastreios planeados
em idades-marco do

Desenvolvimento Infantil

Avaliação do Desenvolvimento, 
Psicologia, Terapia da Fala,

Pedopsiquiatria, Psicomotricidade,
 Nutrição, Ortodôncia

e Alergologia
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