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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:

DESTAQUE
CUIDA BEM DE MIM - Os desafios da primeira infância
Para assinalar a abertura do Mês da Prevenção dos Maus-Tratos
na Infância, a CNPDPCJ - Comissão Nacional de Promoção dos
Direitos e Proteção de Crianças e Jovens em parceria com a
Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso - FNSBS, organizou a
conferência virtual “Cuida bem de mim – Os desafios da
primeira infância”. Saiba mais na página seguinte.

https://fnsbs.pt/saudejovem.html
SAÚDE INFANTIL E JOVEM
(0-18 anos)

https://fnsbs.pt/saudecrianca.html

SABIA QUE...

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

Saúde Oral Infantil
https://www.youtube.com/watch?v=3y9FPigbpuc
A escovagem correta,
https://pedipedia.org/artigo/pasta-de-dentes-certa-video
A pasta de dentes certa,
https://pedipedia.org/artigo/o-fio-dentario-video
O
fio dentário,
são os temas abordados, nos vídeos dirigidos às crianças e
cuidadores, pela nossa Higienista Oral Claúdia Pereira, no
âmbito da estreita parceria que a Fundação mantem com a Pedipédia- a enciclopédia pediátrica online. Também em linguagem gestual.

Direitos da Criança

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

A nova estratégia abrangente da UE sobre os direitos da criança e a
Garantia Europeia para a Infância são iniciativas políticas
importantes apresentadas pela Comissão Europeia para melhor
proteger todas as crianças, ajudá-las a cumprir os seus direitos e a
colocá-las no centro da formulação de políticas da UE. Ambas as
iniciativas resultaram de extensas consultas a cidadãos, partes
interessadas e, o mais importante, a mais de 10.000 crianças.

Saúde Ginecológica

Planeamento Familiar
Acompanhamento Pós-Menopausa

Saúde da Maternidade

Acompanhamento na Gravidez/
/Maternidade

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

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_en
São seis as áreas temáticas da nova estratégia da UE sobre os direitos
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_en
da criança The EU Strategy on the Rights of the Child and the
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_en
European Child Guarantee | European Commission (europa.eu)

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

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamentalO Direito a ser ouvido/a:
rights/rights-child/child-participation-political-and-democratic-life_en
participação infantil na vida política

e democrática.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamentalA Inclusão socioeconómica, saúde e
rights/rights-child/socio-economic-inclusion-health-and-education_en
educação: para combater a pobreza,

promover sociedades inclusivas e
amigas da criança, nos sistemas de
saúde e de educação.

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

RASTREIO BIOQUÍMICO PRÉ-NATAL
TESTE DO PEZINHO
ECOGRAFIAS

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-andO Combate à violência contra as
fundamental-rights/rights-child/combating-violencecrianças e garantir a sua proteção,
against-children-and-ensuring-child-protection_en
apoiando ações para ajudar as

Ginecologia / Obstetrícia, 3D / 4D /
Morfológicas e Cardiologia Pediátrica e Fetal

crianças a crescer sem violência.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-andA Justiça amiga da criança, apoiando
fundamental-rights/rights-child/child-friendly-justice_en
os sistemas judiciais que defendem

os direitos e as necessidades das
crianças.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-andA Garantia de navegação segura
fundamental-rights/rights-child/digital-and-informationpara as crianças no ambiente digital
society_enpara que possam aproveitar as

oportunidades.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-andA Dimensão Global, apoiando a
fundamental-rights/rights-child/global-dimension_en
proteção e empoderamento das

crianças em todo o mundo, mesmo
durante crises e conflitos.

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

VACINAS

PROGRAMA RECUPERAÇÃO PÓS PARTO E CUIDADOS COM O BEBÉ

6ªs. feiras das 9h-12:30h e 14h-18h

quero ter uma
boa recuperação
física, psicológica
e emocional.

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

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

qu

ed

Programa de 8 sessões e sessões adicionais disponíveis

en
tis
ta

Registo ERS nº E117672

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

Consigne 0,5% do seu IRS,

500847754
para apoiar a Vigilância de Saúde
de crianças e jovens a viver em
instituições de acolhimento

Segundas-feiras das 18h às 20h
Fisioterapeuta
Drª. Ana Figueiredo

Inscrições em atendimento@fnsbs.pt ou 213031420

Cuidamos
Hoje do
Amanhã!
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CUIDA BEM DE MIM - OS DESAFIOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA
A conferência, que decorreu no dia 1 de abril de 2021 , contou com
fortes mensagens a reter merecendo destaque as que aqui
partilhamos.

Nesta sessão, Paula Nanita, administradora executiva da Fundação
– FNSBS, apresentou a campanha Primeiros Anos a Nossa
Prioridade sobre a importância de investir no desenvolvimento
infantil nos primeiros anos de vida (https://primeirosanos.com/
www.primeirosanos.com).

https://www.cnpdpcj.gov.pt/inicio
Rosário Farmhouse, presidente
da CNPDPCJ, alertou para o facto
de que “Os maus-tratos são transversais a todas as classes sociais,
não existem mais maus-tratos numa classe ou noutra, podem
existir contextos que potenciam os maus-tratos”…. É necessário
quebrar ciclos... “A violência não educa”. “Aquilo que fizermos às
nossas crianças é aquilo que vamos ter no futuro”, enfatizou. Se o
contexto, em que uma criança vive, é de comportamentos
agressivos e violentos, então “a probabilidade de replicação é
muito elevada” e o ciclo de violência não tem fim. Realçou também
que “Quem protege as suas crianças está a trabalhar para um
futuro melhor”.

experimentação, o que a criança vai fazendo e o que os adultos
ajudam a fazer”.

“O que parece que sobressaiu (durante a pandemia) foram os
problemas de equilíbrio mental parental, despoletados pela
agressividade do isolamento que teve de ser imposto, e que se
refletiu nas crianças. Os mais prejudicados são os mesmos, os que
têm dificuldades em casa”, sublinhou Maria do Carmo Vale. O que
se pode fazer? Apoiar crianças e famílias, diagnosticar situações
mais cedo, ganhar terreno na parte da socialização e na aquisição
de competências.

Ana Teresa Brito, membro do Conselho de Administração da
https://www.fundacaobgp.com/pt
https://www.fundacaobgp.com/pt
Fundação Brazelton Gomes Pedro
para as Ciências do Bebé e da
https://www.fundacaobgp.com/pt
Família
,professora do ISPA e doutorada em Estudos da Criança,

Maria do Carmo Vale, Pediatra do Neurodesenvolvimento, a
trabalharhttps://fnsbs.pt/
na FNSBS, abordou a importância dos primeiros anos de
vida, fundamentais para o desenvolvimento neurológico,
emocional e intelectual da criança. “Quando a criança nasce há
uma influência ambiental extremamente importante que vai fazer,
validar, vincar, aperfeiçoar, e até estilizar, essa rede neuronal de
forma que a criança desenvolva todas as competências com as
quais nasceu”. Esta rede neuronal “que se vai densificando
consoante a consistência, a repetição de estímulos, a inovação, a

lembrou a necessidade de cuidarmos uns dos outros, abordando o
conceito de 'cascata de cuidados' cujo modelo foi preconizado por
T. Berry Brazelton. Os profissionais que estão perto das crianças, as
famílias que também precisam de ser cuidadas. “Os profissionais
precisam de perceber que a criança é ela e a sua circunstância e as
famílias são muito importantes”. Se a pobreza atinge
maioritariamente as crianças, é preciso, em seu entender, parar
para pensar neste assunto. “Devia ser objeto da nossa atenção,
como podemos contrariar isso”.
https://vimeo.com/531712618/0239d17f8e
A conferência pode
ser visualizada aqui.

CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

