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A Fundação - FNSBS desenvolve programas 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:
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

Planeamento Familiar
Acompanhamento Pós-Menopausa

DESTAQUE
Garantir um Futuro Melhor para as Crianças na UE
Com o tema Pobreza e Desigualdades na Infância – Garantir um
Futuro Melhor para as Crianças na União Europeia foi promovido o
webinar pelo IAC-Instituto de Apoio à Criança e a Eurochild. Este
tema, em particular a prioridade de dar resposta e acesso a serviços
às crianças em necessidade, revela grande interesse no momento
em que a Estratégia Europeia para os Direitos da Criança é um dos
pilares incontornáveis a ser colocado na agenda dos países
europeus. Saiba mais na página seguinte.

SABIA QUE... OMS destaca a saúde mental
A propósito do Dia Mundial da Saúde Mental (10 de outubro), a

https://www.who.int/news/item/27-08-2020-world-mental-health-day-an-opportunity-to-kickOMS organizou pela primeira vez um grande evento mundial Move
start-a-massive-scale-up-in-investment-in-mental-health
For Mental Health: Let's Invest de consciencialização sobre a Saúde

Mental, procurando responder às questões: o que podemos fazer
para melhorar a nossa saúde mental e como podemos contribuir
para assegurar que estão disponíveis cuidados de saúde mental de
qualidade para todos os que deles necessitem.
A saúde mental é parte integrante da saúde geral, estando
Word Mental Health Day: an
intimamente ligada com o bem-estar e a qualidade de vida,
opportunity to kick-start a
contribuindo para sermos e nos sentirmos produtivos, para
massive scale-up in
aproveitar de forma gratificante o nosso tempo livre e
investment in mental health
contribuirmos ativamente para a sociedade.
Neste âmbito, a Fundação lançou em março 2020https://fnsbs.pt/noticias_recentes_apsicologico.html
uma Linha de Apoio Psicológico, gratuita, tanto
para os utentes como para a comunidade em geral, assegurando o atendimento personalizado,
tendo em conta a atualidade e os desafios desencadeados pela pandemia da COVID-19, aos níveis
pessoal, relacional, profissional e económico.

Saúde da Maternidade

Acompanhamento na Gravidez/
/Maternidade

Preparação para o Parto e Parentalidade
Recuperação Pós-Parto e
Cuidados com o Bebé

https://fnsbs.pt/saudefamilia.html
SAÚDE DA FAMÍLIA (para todos)
Saúde Familiar
Otorrinolaringologia
Nutrição
Imuno-alergologia
Homeopatia
Terapia Conjugal/Familiar
Linha de Apoio Psicológico

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

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

MARCAR
Ch
https://fnsbs.pt/consultas.html
e
Contactos:
Telef: 213031420
e-mail: geral@fnsbs.pt
Estacionamento privativo
Registo ERS nºE117672

Está grávida ou teve o seu bebé durante a pandemia Covid-19? Está em curso o estudo para
compreender o impacto da pandemia de COVID-19. Se estiver grávida ou for mãe de um bebé com
https://momsduringcovid.org/pt/
menos de 6 meses, tiver mais de 18 anos de idade e viver em Portugal,
participe no inquérito online!
A sua participação pode ajudar outras mães na mesma situação.
Este estudo faz parte de um projeto internacional para o estudo do impacto da COVID-19 na Saúde
Mental Perinatal (RiseupPPD-COVID-19). O estudo é coordenado pela Universidade Loyola
Andalucia (Espanha) e pela Universidade do Minho (Portugal), e realizado com a colaboração de
investigadores em saúde mental perinatal.

Novas vacinas no Programa Nacional de Vacinação

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

CONSULTA

Impacto da COVID-19
na Saúde Mental Perinatal

qu

Ohttps://www.dgs.pt/em-destaque/pnv-2020-temos-um-novo-programa-nacional-de-vacinacao.aspx
Novo Programa Nacional de Vacinação (PNV) da DGS passa a
incluir a partir de outubro de 2020:
- a vacina meningocócica B (MEN B) para todas as crianças, no
primeiro ano de vida (aos 2, 4 e 12 meses);
- a vacina HPV- papiloma humano - para todos os rapazes, aos dez
anos;
- a vacina contra o Rotavírus (principal causador de gastroenterites em crianças). A vacina ROTA
passa a integrar o PNV, mas será aplicada apenas a grupos de risco a definir.
https://dre.pt/application/file/a/127588331
Segundo o diploma - Despacho n.º 12434/2019, todas as crianças nascidas em 2019 poderão ser
vacinadas, no caso da MEN B e da HPV, de forma gratuita, iniciando o esquema vacinal ou
completando-o, caso a criança já tenha iniciado a imunização.

PRÓXIMAS AÇÕES
ed

en
tis
ta

PROGRAMA PREPARAÇÃO PARA O PARTO, NASCIMENTO E PARENTALIDADE
queremos
preparar a vinda
do nosso bebé!

Com novo horário: Quintas-feiras das 18h às 20h

Programa de 7 sessões,
em ciclos contínuos.
Enfermeira
Fátima Esteves

Inscrições em atendimento@fnsbs.pt ou 213031420
Registo ERS nº E117672

https://www.unicef-irc.org/child-well-being-report-card-16
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GARANTIR UM FUTURO MELHOR PARA AS CRIANÇAS NA UNIÃO EUROPEIA (UE)
O webinar Pobreza e Desigualdades na Infância – Garantir um
Futuro Melhor para as Crianças na União Europeia contou com a
entusiasta participação da senhora Ministra do Emprego,
Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que
destacou a cinjugaçao de quatro grandes pilares para quebrar os
ciclos geracionais de pobreza, combater a desigualdade e a
pobreza infantil. São estes:
1. A Estratégia Nacional para os Direitos das Crianças, em
sintonia com a Estratégia Europeia para os Direitos da
Criança, sendo um dos pilares incontornáveis a ser colocado
na agenda dos países europeus. A propósito, a Comissão
Europeia organizou recentemente no Fórum Europeu sobre
https://eurocid.mne.gov.pt/eventos/rumo-uma-novaos Direitos
da Criança e do Adolescente o webinar Rumo a
estrategia-da-ue-sobre-os-direitos-da-crianca
uma nova estratégia
da UE sobre os direitos da criança cujo
foco se centrou em duas importantes medidas destinadas às
crianças em toda a União Europeia: a nova versão da
Estratégia da UE sobre os direitos da criança e a nova medida
social para apoiar os estados membros na redução da
pobreza infantil.

3. A Construção da Estratégia Nacional de Combate a Pobreza,
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=criada-comissao-detendo o governo criado recentemente a Comissão de
coordenacao-para-a-elaboracao-da-estrategia-nacional-de-combate-a-pobreza
Coordenação para a elaboração da Estratégia Nacional de
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=criada-comissao-deCombate à Pobreza, através da qual se pretende mitigar as
coordenacao-para-a-elaboracao-da-estrategia-nacional-de-combate-a-pobreza
desigualdades e garantir condições de vida dignas para todos
os cidadãos em Portugal.
4. O Programa de Recuperação e Resiliência, na perspetiva de
fonte de recursos financeiros para fazer a mudança e a
transformação necessária de modo a garantir a igualdade de
oportunidades à nascença das crianças.
https://www.unicef.pt/media/2766/unicef_convenc-a-o_dos_direitos_da_crianca.pdf
Ligado
a este tema, importa recordar a Convenção sobre os
https://www.unicef.pt/media/2766/unicef_convenc-a-o_dos_direitos_da_crianca.pdf
Direitos da Criança e o dia comemorativo a 20 de novembro.

Recordar os princípios fundamentais das Nações Unidas e as
disposições precisas de vários tratados de direitos humanos e
textos pertinentes:

2. A https://fnsbs.pt/noticias_recentes_combpob.html
Garantia Europeia para a Infância – Child Guarantee,
prevendo que seja aprovada pela UE, no 1.º semestre de
2021, quando Portugal assume a terceira Presidência do
Conselho da União Europeia.
As cinco áreas prioritárias são: Cuidados de saúde gratuitos;
Educação e cuidados na primeira infância gratuitos;
Educação gratuita; Habitação digna/decente; Nutrição
adequada.

https://www.unicef.pt/media/2766/unicef_convenc-ao_dos_direitos_da_crianca.pdf

·
Reafirma o facto de as crianças, devido à sua vulnerabilidade,
necessitarem de uma proteção e de uma atenção especiais, e
sublinha de forma particular a responsabilidade
fundamental da família no que diz respeito aos cuidados e
proteção.

https://fnsbs.pt/noticias_recentes_EU_Alliance.html
Neste âmbito, a Fundação
deu o seu apoio à Declaração de
Garantia Europeia para a Infância.

·
Reafirma, ainda, a necessidade de proteção jurídica e não
jurídica da criança antes e após o nascimento, a importância
do respeito pelos valores culturais da comunidade da criança,
e o papel vital da cooperação internacional para que os
direitos da criança sejam uma realidade.

CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

