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A Fundação - FNSBS desenvolve programas de Vigilância de Saúde de carácter
regular, através de equipa interdisciplinar
que conta, entre outros, de enfermeiros e
médicos especialistas, que promovem a
PREVENÇÃO, permitem o DIAGNÓSTICO
PRECOCE e a terapêutica mais eficaz.
Disponibilizamos os seguintes serviços de
saúde, alguns em teleconsulta:
https://fnsbs.pt/saudejovem.html
SAÚDE INFANTIL E JOVEM
(0-18 anos)

https://fnsbs.pt/saudecrianca.html

Saúde Infantil
Pediatria
Saúde da Visão
Saúde da Audição
Cardiologia Pediátrica
Saúde Oral
Pediatria do Neurodesenvolvimento
Apoio Psicopedagógico/Psicomotricidade
Pedopsiquiatria
Psicologia (até 21 anos)
Terapia da Fala
Ortopedia Dento-Facial
Ortodôncia Fixa

https://fnsbs.pt/saudemulher.html
SAÚDE
DA MULHER (todas as idades)
Saúde Ginecológica

DESTAQUE
Pedopsiquiatria, uma especialidade
tão necessária
Na procura de soluções para dificuldades emocionais,
comportamentais e cognitivas, globalmente ligadas ao
desenvolvimento psicológico, a Pedopsiquiatria procura
soluções para os conflitos, sintomas e demais dificuldades
emergentes nos processos de desenvolvimento de bebés,
crianças e adolescentes. Saiba mais na página seguinte.

SABIA QUE...
Face à Covid-19, divulgamos uma exaustiva recolha de recursos
e de informação relevante dirigida às famílias, grávidas, bebés,
pais, cuidadores, jovens e crianças, para fazer face às diversas
situações que a pandemia nos obrigou a viver, e ajudar a
combater esta fase com informação cuidada e selecionada,
https://fnsbs.pt/noticias_recentes_fundrecomenda.html
atualizada
semanalmente aqui.
O coronavírus no olhar de três crianças

OUTRAS
O nosso Atendimento em Segurança

O Protocolo de Atendimento em Segurança visa a segurança de
todos. A Fundação continua aberta e disponível para receber os
Saúde da Maternidade
seus utentes/clientes para todas as especialidades com
Acompanhamento na Gravidez/
segurança. Para recebermos a sua visita, desenvolvemos um
/Maternidade
conjunto de boas práticas, regras e procedimentos de forma a
Preparação para o Parto e Parentalidade
salvaguardar a sua segurança e proteção, nas nossas
instalações, com circuito diferenciado de entrada e de saída,
Recuperação Pós-Parto e
Cuidados com o Bebé
acolhimento personalizado e regras de prevenção. Consulte o
https://fnsbs.pt/images/Protocolo%20de%20seguran%C3%A7a%20FNSBS%20Covid%2019%20maio2020.pdf
Protocolo de Atendimento em Segurança da Fundação.
https://fnsbs.pt/saudefamilia.html
SAÚDE DA FAMÍLIA (para todos)
Planeamento Familiar
Acompanhamento Pós-Menopausa

Saúde Familiar
Otorrinolaringologia
Nutrição
Imuno-alergologia
Homeopatia
Terapia Conjugal/Familiar
Linha de Apoio Psicológico

Giving Tuesday
A Fundação participa no movimento Giving Tuesday que
decorre no mês de maio. Desta vez orientado para a angariação
de apoios por via da consignação de 0,5% do IRS, a Fundação
promove a vigilância de saúde infantil de crianças a viver em
instituições de acolhimento.

https://fnsbs.pt/index.html
EXAMES

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

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

VACINAS
6ªs. feiras das 9h-12:30h e 14h-18h e nos
dias das consultas, médicas ou de
enfermeira, de forma a evitar mais
deslocações.

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

MARCAR
Ch
https://fnsbs.pt/consultas.html
e
CONSULTA

Contactos:
Telef: 213031420
e-mail: geral@fnsbs.pt
Estacionamento privativo
Registo ERS nºE117672

qu

#DAPARAMUDAR

#GIVINGTUESDAYPT

Relatório de Atividades e Contas 2019 aprovado
O Conselho Geral aprovou o Relatório com o parecer favorável
do Conselho Fiscal da Fundação.
O ano 2019 concluiu um ciclo estratégico no qual a atividade
cresceu 52,3% com uma excelente avaliação dos seus serviços
por parte dos seus utentes/clientes, os quais declaram ser a
Fundação a responsável por um estado de saúde que
consideram mais favorável do que considera a população em
https://fnsbs.pt/images/fnsbs_relatorio_contas_2019.pdf
geral.
Consulte aqui.

PRÓXIMAS AÇÕES
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O Programa “Preparação para o Parto, Nascimento e
Parentalidade”, pensado para os futuros pais e o bebé, em
ciclos de 7 sessões, orientado pela Enf.ª Fátima Esteves, às
quartas-feiras, a partir das 18h. Permite iniciar na
sessão/semana mais conveniente e participar nos ciclos e
sessões seguintes.
Inscrições através de atendimento@fnsbs.pt ou 213 031 420.

http://www.portaldasfinancas
.gov.pt/at/html/index.html
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PEDOPSIQUIATRIA, UMA ESPECIALIDADE TÃO NECESSÁRIA
A Pedopsiquiatria (ou Psiquiatria da Infância e da Adolescência) é
uma especialidade médica vocacionada para a prevenção,
diagnóstico e tratamento de distúrbios emocionais,
comportamentais ou sociais de crianças e adolescentes, com
impacto no seu normal desenvolvimento.

A Fundação, no âmbito da Promoção da Saúde Mental Infantil
identifica, nas diferentes etapas do crescimento, problemas e
fatores que podem vir a constituir ameaças ao bom
desenvolvimento das crianças/jovens. Neste sentido os problemas
infantis de foro psiquiátrico são encaminhados para a especialidade
de Pedopsiquiatria.

Esta especialidade pode ser
de utilidade em presença
de comportamentos
repetitivos ou ritualizados,
comportamentos de oposição/desafio, problemas de
socialização, ansiedade,
tristeza, crises de pânico,
fobias, perturbações
psicossomáticas, défice de
atenção e hiperatividade,
perturbações alimentares,
alterações reativas a eventos de vida (como por
exemplo a separação de
pais, a perda de familiar,…),
perturbações obsessivocompulsivas ou perturbações do espectro autista.

Trata-se de uma especialidade que se articula
regularmente com outras
especialidades médicas e
com outros técnicos das
áreas da saúde e da
educação, com o objetivo
de identificar e, quando
necessário, modificar os
fatores que poderão estar
a interferir negativamente
no desenvolvimento intelectual e psicoafetivo da criança ou adolescente.

A nossa especialista Dr.ª Leonor Sá
Machado assegura a Pedopsiquiatria na
Fundação Nossa Senhora do Bom
Sucesso, cujas consultas têm cobertura
nas principais seguradoras (Advancecare,
SaúdePrime, Médis e Medicare) e Plano
Wells.

Os problemas de saúde mental resultam de uma interação
complexa entre a criança ou adolescente, a família e o meio sóciocultural em que estão inseridos. A Pedopsiquiatria é uma das
especialidades que permite a intervenção precoce necessária à
prevenção e redução da continuidade de muitas perturbações da
infância na adolescência e na idade adulta, diminuindo assim o
risco de incapacidade devida a perturbações mentais a longo prazo.

Para estimular a psicomotricidade - movimento, intelecto e afeto - nos bebés dos
6 meses até os 3 anos, veja
as propostas de estímulo
http://fundacaomariaulrich.pt/educacao/centrodos bebés nos vídeos que
mais/psicomotricidade/
preparou a Fundação Maria
Ulrich.

http://fundacaomariaulrich.pt/educacao/centromais/psicomotricidade/

CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

