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A Fundação - FNSBS desenvolve
programas de Vigilância de Saúde de
carácter regular, através de equipa de
enfermagem e médicos especialistas, que
promovem a PREVENÇÃO, permitem o
DIAGNÓSTICO PRECOCE e a terapêutica
mais eficaz.
Devido à pandemia CODIV-19 disponibilizamos os seguintes serviços de saúde:

SAÚDE INFANTIL E JOVEM (0-18 anos)
Saúde Infantil
Pediatria
Cardiologia Pediátrica
Saúde Oral
Psicologia (até 21 anos)
Terapia da Fala

SAÚDE DA MULHER (todas as idades)
Saúde Ginecológica
Saúde da Maternidade
Preparação para o Parto e Parentalidade

SAÚDE DA FAMÍLIA (para todos)

DESTAQUE
COVID-19, como lidar com o isolamento social em família
As autoridades de saúde têm divulgado as melhores práticas e
regras de isolamento social perante a pandemia Covid-19. A
contenção social obriga ao confinamento junto dos familiares em
casa, criando situações de tensão face à limitação de liberdade de
movimentos e à mudança de rotinas. Saiba o que fazer na página
seguinte.

SABIA QUE...
Criamos uma nova Linha de Apoio Psicológico para todas as
idades, dirigida aos utentes e à comunidade em geral, com a
psicóloga Dr.ª Carla Tavares (telf. 211533854), disponível nos dias
úteis das 10-13h e 14-18h. O apoio psicológico disponibilizado,
em articulação com outros serviços, incidirá no mobilizar de
competências individuais (Estratégias de Coping), nomeadamente a nível de: Contenção de Ansiedade; Lidar com o Isolamento
Social; Comunicação; Gestão do Conflito.

Saúde Familiar
Terapia Conjugal/Familiar
Linha de Apoio Psicológico

AINDA...

EXAMES

A Fundação mantém as portas abertas nos dias
úteis. Conte connosco.

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

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

Drª.Carla Tavares

Antes de vir à Fundação, ligue 213031420 e verifique quais os
serviços de saúde e horários disponíveis.

ü
Atendimento presencial a grávidas e crianças até aos 2 anos e
crianças doentes, nos programas de saúde materna e de
saúde infantil respetivamente. E ainda, o acompanhamento
de situações ginecológicas que necessitem de monitorização.

Drª.Cláudia
Pereira

ü
Reforçamos a equipa de Pediatria com a Dr.ª Paula Pereira.
ü
A nossa equipa de enfermagem garante o atendimento

Drª.Paula
Pereira

telefónico, em horário alargado: das 8h30 – 20h.

ü
Atendimento e esclarecimento telefónico de dúvidas
relacionadas com a Saúde Oral com a Drª Claúdia Pereira.

ü
Acompanhamento a todos os adultos inscritos a fazer
Drª.Joana
G.Fonseca

vigilância no Programa de Medicina Geral e Familiar que
necessitam de monitorização.
O coronavírus no olhar de três crianças

ACORDOS COM SEGURADORAS
E OUTROS PARCEIROS
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ü
Mediante marcação prévia, disponibilizamos Teleconsulta em:
• Psicologia com a Drª. Carla Tavares, o Dr. Emanuel Luís ou a
Dr.ª Susana Moura da Silva.
• Terapia Familiar e Conjugal com a Dr.ª Joana Garcia de
Fonseca.
• Terapia da Fala com as terapeutas Drª. Inês Moniz, Dr.ª
Joana d’Aguiar ou Drª. Marta Nunes (em breve).

ü
Continuamos, também via Skype, o Programa PREPARTO
FNSBS, pensado para os futuros pais e o bebé, em ciclos de 7
sessões, orientado pela Enf.ª Fátima Esteves, às quartasfeiras, a partir das 18h.
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COVID-19, COMO LIDAR COM O ISOLAMENTO SOCIAL EM FAMÍLIA
É tempo de adaptar as nossas rotinas e a forma como organizamos o dia às crianças em casa.
É importante que se consiga aceder às emoções das crianças e que lhes seja dado espaço para expressarem as suas dúvidas e apreensões.

Como explicar a uma criança a importância das medidas de distanciamento social?
Comece por explicar o que é o vírus e como se transmite:
O coronavírus é tão pequeno que só o conseguimos ver através de
um microscópio.
Toda a gente sabe que ele existe e fala nele porque ele é contagioso
e está a espalhar-se muito rapidamente pelas pessoas de muitos
países, através de pequenas gotículas que libertamos quando
falamos, tossimos ou espirramos (e que caem para os objetos e
depois passam para as nossas mãos quando lhes tocamos).
Algumas pessoas que FICAM DOENTES por causa deste vírus (por
exemplo, ficam com dificuldade em respirar, tosse ou febre),
PODEM PASSAR A OUTRAS e precisar de tratamento ou de ir para o
hospital e por isso é que as pessoas estão preocupadas.
Faça a criança sentir que pode ajudar a combater o vírus:
O isolamento social permite que o vírus não continue a espalharse! Para alem de estares a proteger-te, estás a proteger a tua
família e a sociedade onde vives!
Nós também podemos ajudar. Na verdade, se todos tivermos
alguns cuidados, podemos evitar que mais pessoas fiquem
doentes.
Valide os sentimentos de ansiedade, medo, frustação e
aborrecimentos e encoraje uma atitude positiva.

Como sorrir em tempos de isolamento social?
Organiza o horário para todos os dias da semana.
Não esquecer de pôr o teu cérebro a funcionar e de te
dedicares à escola.

Transmita esperança e segurança:
Não vamos ficar em casa para sempre, são só alguns dias. E, de vez
em quando, (nos casos em que o isolamento é apenas preventivo),
podemos dar um passeio na rua, em sítios com poucas pessoas e
ao ar livre ou fazer uma corrida.

Utilize informação clara e real, palavras adaptadas à idade da
criança e confirme que ela compreendeu corretamente a
mensagem que lhe quis passar.
Limite a sua exposição a notícias, é preferível receberem
informação do adulto de referência.
Explique a mesma coisa várias vezes e dê-lhes oportunidade
para expressarem os seus sentimentos e receios.
Transmita confiança, explicando que os organismos de saúde
e os próprios pais/cuidadores estão a trabalhar para o acesso
a bens necessários, saúde e segurança da criança e de todos.
Fonte: https://www.ordemdospsicologos.pt/pt/covid19

A Ordem dos Psicólogos Portugeses divulga diversos documentos sobre o
tema. Veja o Guia de Boas Práticas para quem tem de se submeter a uma
situação de isolamento em
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/imagens_noticias/covid19.png

Faz exercício físico. Podes também ajudar os adultos em
algumas tarefas domésticas.
Tenta manter as rotinas, e dedica-te a diferentes atividades
durante o dia.
Vamos manter as nossas rotinas de levantar, tirar o pijama,
comer e dormir (e estudar, se estivermos em idade escolar).
E podes ir pensando em coisas que gostavas de fazer
durante o dia e fazer uma lista, com horários e tudo.
Fonte: Brain 4.0 e Manual para Crianças em
http://bit.ly/manuaisCOVID-19

Podemos também fazer um diário de bordo para um
dia nos lembrarmos desta grande aventura em que
ganhámos esta luta contra o vírus.

A Organização Mundial da Saúde – OMS - divulgou
conselhos para melhor lidar com a situação.
Veja em:
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/como_lidar_com_o_stress_durante_o_surto_de_codvid19_3.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/ajudar_as_criana_as_a_lidar_com_o_stress_durante_o_surto_de_covid19_4.pdf

