
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 progra-
mas 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:

  Contactos:
  Telef: 213031420
  e-mail: geral@fnsbs.pt

  Estacionamento privativo
  Registo ERS nºE117672

ACORDOS COM SEGURADORAS
E OUTROS PARCEIROS

  Linha de Apoio Psicológico

TESTE DO PEZINHO
RASTREIO BIOQUÍMICO PRÉ-NATAL

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

ECOGRAFIAS

Morfológicas e Cardiologia Pediátrica e Fetal 

Ginecologia / Obstetrícia, 3D / 4D /

ANÁLISES
6ªs. feiras das 8:30h às 10:30h
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A campanha  conta, até o 
momento, com 20 entidades parceiras que aderem à iniciativa de  
sensibilizar a sociedade e os decisores de investimentos e 
políticas, para a importância dos primeiros anos de vida no  desen-

Primeiros Anos a Nossa Prioridade 

volvimento humano e sustentabilidade da sociedade.
Saiba mais na página seguinte.

Damos as boas-vindas à Drª Sofia Rocha, licenciada em Reabilitação 
Psicomotora pela Faculdade de Motricidade Humana, com pós-graduação em 
Síndrome de Asperger e Mestrado em Perturbações do Espectro do Autismo 
pela Universidade de Sheffield Hallam no Reino Unido.

O Conselho Geral da Fundação aprovou o  
com o parecer favorável do Conselho Fiscal da Fundação. O ano 2020 
surge como o ano preparatório de uma estratégia de mobilização 
social que visa congregar e atrair múltiplos atores - aqueles que 
como a Fundação estão cientes da importância crítica da infância 
para o desenvolvimento humano e da sociedade - e o resto da 
sociedade que, certamente, exposta a evidências científicas e a 
práticas inspiradoras, melhor poderá compreender esta realidade.

Relatório e Contas 2020

“A importância da alimentação na saúde da criança” foi o tema do 
2º. webinar dirigido aos pais cujos filhos (0-2anos) frequentam a 
APIA - Associação de Proteção à Infância da Ajuda, que realizado no 
dia 5 de maio pelas 21h30.

Desde 1979, no Programa Nacional de Rastreio Neonatal - PNRN 
foram rastreados 3.890.677 recém-nascidos e diagnosticados 2.217 
doentes, de 26 patologias rastreadas. Familiarmente denominado  
Teste do  Pezinho,  é  um  teste de rastreio  de  doenças  metabólicas,
quase sempre genéticas. Segundo o recentemente divulgado, hoje observamos que 
os doentes que foram rastreados estão integrados na sociedade com um tipo de vida análoga aos seus 
pares.

 Relatório 2019, 

o bebé e para a sua família?

A Fundação disponibiliza gratuitamente o teste do pezinho, que deve ser realizado depois de 72 horas 
de vida do bebé e até ao 6º dia inclusive. Marcações em 213 031 420.
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Apoio Psicopedagógico/Psicomotricidade

Pediatria

Pedopsiquiatria

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

  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

  Nutrição
  Imuno-alergologia
  Homeopatia
  Terapia Conjugal/Familiar

  Saúde Familiar
  Otorrinolaringologia

https://fnsbs.pt/consultas.html

https://fnsbs.pt/saudecrianca.html https://fnsbs.pt/saudejovem.html

https://fnsbs.pt/saudemulher.html

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/7259

https://fnsbs.pt/images/fnsbs_relatorio_contas_2020.pdf

www.primeirosanos.com www.primeirosanos.com

www.primeirosanos.com

www.primeirosanos.com

https://fnsbs.pt/saudefamilia.html

https://fnsbs.pt/index.html

https://fnsbs.pt/acordoseguros.html

SABIA QUE...

Reforço de Equipa
Psicomotricidade - Apoio Psicopedagógico

Educação para a Saúde junto da Comunidade

Relatório e Contas 2020 aprovado

O Teste do Pezinho pode ter benefícios substanciais para

70
anos

https://fnsbs.pt/historia.html

https://fnsbs.pt/historia.html

Envie CV até 4/junho, para:

ASSISTENTE DE DIREÇÃO (M/F)

http://fnsbs.force.com/SeleccaoTrabalho

ESTAMOS A RECRUTAR

·Experiência profissional em funções seme-
lhantes (mínimo 2 anos);
·Bons conhecimentos de informática (Word, 

Excel, Power Point, Outlook);
·Domínio do inglês, escrito e falado;
·Capacidade de organização e gestão de 

prioridades, com atenção ao detalhe;
·Elevado sentido de responsabilidade, flexibilida-

de e polivalência;
·Facilidade de comunicação;
·Abertura à aprendizagem.

·Licenciatura em Secretariado / 
Assistente de Direção;

Consigne 0,5% do seu IRS,

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

instituições de acolhimento

Cuidamos 
Hoje do 

Amanhã!



A campanha , pretende, a nível europeu, 
influenciar a adoção de políticas e estimular investimentos, de 
modo a todas as famílias terem o suporte de que precisam para 
proporcionar um ambiente saudável, estimulante, seguro e 
protetor às suas crianças.

First Years First Priority

O foco nas crianças entre os 0 e os 6 anos, e muito em especial entre 
os 0 e os 3 anos, torna-se necessário porque hoje há uma enorme 
distância entre o que a ciência sabe sobre a importância dos 
primeiros anos de vida e o que, de modo geral, a realidade reflete, 
nas práticas e nas políticas.

A ciência diz-nos que o ritmo de desenvolvimento nos primeiros 3 
anos de vida é tal que este período constitui uma oportunidade 
única.

A ausência de estímulos adequados ou a indisponibilidade de 
serviços em tempo, podem, por sua vez, agravar mais uma situação 
de atraso de desenvolvimento e condicionar mesmo a saúde ao 
longo da vida.

No estudo da NOVA SBE  (2018), patrocinado 
pela Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso (FNSBS), foram 
analisados 39 estudos de impacto, a nível internacional. 

“Intervir na Infância”

A neuroplast ic idade (a  
capacidade de o sistema 
nervoso, aos níveis celular, 
metabólico ou anatómico, se 
modificar através da expe-
riência) atinge o seu máximo 
neste período da vida. Ou 
seja, este é um período de 

.
sensibilidade excecional às 
influências ambientais

O  estabelece-se muito 
cedo na vida e, as experiências pessoais e a qualidade das 
interações nessa etapa, têm impacto no modo como as 
predisposições genéticas se manifestam.

desenvolvimento da arquitetura cerebral

Relações carinhosas, estimulantes 
e consistentes com os cuidadores 
fundamentais (em regra, os pais) 
geram um laço ( ) 
fundamental para o desen-
volvimento da empatia, da 
confiança e do bem-estar. Por 
outro lado, a sujeição a um nível de 
stress tóxico (extremo e/ou de 
longa duração) e a condições 
adversas, têm impactos sérios no 
desenvolvimento do cérebro, com 

.

vínculo seguro

consequência duradouras, a nível 
social e cognitivo

Os projetos avaliados incidiram na 
gestação e/ou primeiros anos de 
vida e evidenciaram efeitos 
positivos, entre outros, nos 
domínios da escolaridade, saúde 
ao longo da vida, empregabilidade 
e contenção da criminalidade. Isto 
significa que a dinâmica familiar 
pode ser facilitada por uma 
s o c i e d a d e  q u e ,  c i e n t e  d a  
importância  dos  primeiros anos 
de vida, alinha políticas e sistemas, 
de modo a proporcionar um 
suporte adequado às famílias. 
Significa ainda que os retornos des-
se investimento não se farão sentir apenas ao nível do 
desenvolvimento individual, mas também na sustentabilidade, 
como sociedade.

A campanha  , lançada a 15/12/2020, é 
promovida, a nível europeu, pela EUROCHILD e pela International 
Step by Step Association com o apoio da European Public Health 
Alliance e do Roma Education Fund. Esta campanha visa em 
especial 9 países. Para além de Portugal, Espanha, França, Irlanda, 
Finlândia, Bulgária, Roménia, Sérvia e Hungria, são o alvo.

First Years First Priority

A campanha é necessária em Portugal, apesar de todos os 
progressos feitos ao longo de décadas, porque:

O conhecimento científico disponível ao nível da importância 
dos primeiros anos de vida não está ainda disseminado ao 
nível de toda a sociedade;

Os nossos níveis de pobreza infantil são superiores aos 
patenteados na população adulta e, famílias em situação de 
pobreza, têm dificuldades acrescidas;

O acesso real, generalizado e em tempo a cuidados de saúde 
infantil (diagnóstico e intervenção precoce) ainda não é uma 
realidade.

Em Portugal a campanha é  
liderada pela FNSBS,  no quadro de
uma coligação nacional que envolve já milhares de organizações e 
conta com o Alto-patrocínio de Sua Exª o Presidente da República.

A institucionalização, no sistema de acolhimento, de bebés; o não 
reconhecimento dos 0 aos 3 anos como período educativo; e a falta 
de informação sistematizada e publicada sobre este estrato etário; 
são outros três sinais muito expressivos de que, como sociedade, 
ainda não entendemos bem que, o que se “joga” nos primeiros mil 
dias de vida, é mesmo muito importante! Deixar algumas crianças 
para trás é comprometer o futuro, de todos!

Paula Nanita – Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso
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CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!
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É URGENTE DAR PRIORIDADE AOS PRIMEIROS ANOS DE VIDA
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