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Apoio Psicopedagógico/Psicomotricidade

Pediatria

Pedopsiquiatria

  Nutrição
  Imuno-alergologia
  Homeopatia
  Terapia Conjugal/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

  Registo ERS nºE117672
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ACORDOS COM SEGURADORAS
E OUTROS PARCEIROS

O cérebro desenvolve-se mais do que em qualquer outro 
momento da vida. É quando as bases para o resto da nossa vida 
são criadas. É quando somos mais vulneráveis ao que nos rodeia.

Os primeiros 1000 dias de vida são extraordinários

Os primeiros 1000 dias de vida 
, a nossa capacidade de criar gerações futuras 

saudáveis e felizes, e de construir sociedades sustentáveis, 
inclusivas e produtivas.

influenciam a saúde e o bem-estar 
para toda a vida

Partindo dos primeiros 1000 dias e ao longo de toda a vida, queremos melhorar a saúde das 
.

futuras 
gerações e construir sociedades mais saudáveis

É com esta mensagem que a Fundação, dedicada à promoção da saúde e do desenvolvimento 
humano desde 1951, se associa ao lançamento do vídeo da associação europeia EUROHEALTHNET, 
de que é membro associado.
Veja o video em http://www.fnsbs.pt/videos/os_primeiros_1000_dias_de_vida.mp4

As crianças e os jovens são uma prioridade para nós.

SABIA QUE...

OUTRAS

Foi o tema do seminário que decorreu na Sala do Senado na 
Assembleia da República no dia 2 de julho, organizado pela 
Comissão Nacional Promoção dos Direitos e Proteção das 
Crianças e Jovens- CNPDPCJ.
A  foi adotada pela 
Assembleia Geral nas Nações Unidas em 1989, ratificada por 
Portugal desde 1990, e assenta em quatro pilares fundamentais 
que estão relacionados com todos os outros direitos das crianças:

Convenção sobre os Direitos da Criança

•Todas as crianças, , têm o direito de 
desenvolver todo o seu potencial, em todas as circunstâncias;

 sem Discriminação

•O  deve ser uma consideração 
prioritária em todas as ações e decisões que lhe digam respeito;

Interesse superior da criança

•É vital que a criança tenha garantido o acesso a serviços básicos e à igualdade de oportunidades 
para assegurar a sua de forma plena;Sobrevivência e Desenvolvimento 

•A  deve ser ouvida e tida em conta em todos os assuntos que se relacionem 
com os seus direitos.

Opinião da criança

“Pensar a Participação das Crianças na Tomada de Decisão Política”

Mais informações em https://www.cnpdpcj.gov.pt/

PRÓXIMAS AÇÕES

Programa “Recuperação pós-parto/cuidados com o bebé”

Programa “Preparação para o Parto, Nascimento e Parentalidade”

Parabéns mamã! Pensado para si, o Programa consta de 8 sessões orientadas pela fisioterapeuta 
Drª Ana Figueiredo e procura o bem-estar geral e a recuperação da forma física, psicológica e 
emocional. Todas as segundas-feiras a partir das 18h. Também em agosto.

Pensado para si e no vosso bebé, o Programa consta de 7 sessões orientadas pela Enfª. Fátima 
Esteves. Todas as quartas-feiras, a partir das 18h. O próximo iniciar-se-á a 4 de setembro.

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

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

A Fundação disponibiliza os seus serviços integrados a milhares 
de famílias e outros cuidadores, com o objetivo de prolongar o 
número de anos de vida saudável de todos. O Modelo promove a 
sua capacitação, para que adotem estilos de vida saudáveis e a 
criação de uma base sólida para as vidas das crianças no seio das 
suas famílias, comunidades e culturas.

DESTAQUE

Um modelo integrado de vigilância de saúde para
uma boa saúde ao longo da vida

Saiba mais do artigo publicado na EuroHealthNet - magazine, na 
página seguinte.



O MODELO INTEGRADO DE VIGILÂNCIA DE SAÚDE PARA UMA BOA SAÚDE AO LONGO DA VIDA
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O núcleo principal da atividade da Fundação é a promoção da saúde. Inclui a prevenção primária, por meio de atividades de educação para a 
saúde; a prevenção secundária, através de um modelo de vigilância de saúde baseado em consultas e rastreios periódicos; e a prevenção 
terciária, através do tratamento atempado de alterações ou doenças detetadas nas consultas e rastreios programados.

Excerto do artigo da Fundação, publicado na EuroHealthNet Magazine Spring/Summer 2019

http://eurohealthnet-magazine.eu/an-integrated-health-monitoring-model-for-good-lifelong-health/

O modelo integrado de vigilância de saúde da Fundação

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

A enfermeira de família tem 
um papel essencial no 
modelo da Fundação.

A enfermeira de família é o 
gatekeeper  de toda a 
informação sobre uma 
família inscrita no programa 
de saúde da criança.

O papel principal da enfermeira de familia

Esquema do Modelo de Vigilância de Saúde da Fundação (crianças)

O programa de saúde infantil 
está no centro de todos os 
outros serviços de saúde. Foca-
-se na promoção da saúde e 
cuidados preventivos e é 
implementado através de 
rastreios em idades-chave, que 
permitem a deteção precoce e 
a gestão de situações que 
podem interferir no desenvol-
vimento das crianças. Estes 
rastreios são de saúde oral, 
saúde da visão, saúde da 
audição e cardiologia. 

As consultas pediátricas e de enfermagem adicionais são planeadas de acordo com a idade da criança e com seu grau de risco, com base numa 
lista de fatores de risco citados pela Organização Mundial da Saúde em relação à saúde materna e infantil.

O programa de saúde mental e bem-estar, a par de outros programas de saúde, visa promover, através da educação para a saúde dos cuidadores, 
a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento psicológico da criança.
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