
Com o foco na promoção da saúde, a Fundação promoveu, 
junto da comunidade do Centro Helen Keller, 4 sessões de 
Higiene Oral dirigidas às 40 crianças do jardim infantil dos 3 aos 
6 anos, dinamizadas pela nossa experiente Higienista Oral Dr.ª 
Cláudia Pereira, abordando os temas da alimentação, 
escovagem, fio dentário e flúor, no dia 14 de julho.

Recentemente recebemos a comitiva da Cáritas Portuguesa e 
Cáritas de Angola, com o objetivo de partilhar o nosso modelo 
de intervenção focado no programa de saúde infantil centrado 
na promoção da saúde e cuidados preventivos.

Higiene Oral para as crianças - Jardim Infantil

Cáritas visita a Fundação
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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Apesar de alguns bons progressos nos últimos anos em termos 
de políticas orientadas para a criança, Portugal não tem ainda 
uma Política Global de Promoção do Desenvolvimento Infantil 
(Early Child Development). É uma das conclusões do 

 desenvolvido no âmbito da campanha europeia. Saiba 
mais na página seguinte.

Country 
Profile

É o título do grande encontro, a propósito da Campanha 
 , liderada pela Fundação 

que conta, até o momento, com 25 entidades parceiras e o Alto 
Patrocínio de sua excelência o Presidente da República.

Primeiros Anos a Nossa Prioridade

O Encontro, em formato online, emitido desde a Fundação 
Calouste Gulbenkian, dia 17 de setembro de 2021, procura ser 
o palco de partilha de conhecimento e experiências, gerador 
de propostas concretas para Portugal reforçar as medidas 
orientadas para o estímulo e apoio ao desenvolvimento 
infantil.
O  conta com prestigiados especialistas, nas diversas áreas do desenvolvimento infantil: 
das evidências científicas aos direitos da criança; a importância do acesso a saúde e educação de 
qualidade visando a quebra dos ciclos reprodutivos da pobreza e exclusão; e a realidade em 
Portugal. Pode fazer .

Programa

aqui a inscrição no Encontro

DESTAQUE
Portugal revela fragilidades nas políticas de Desenvolvimento Infantil

www.fnsbs.pt

www.fnsbs.pt
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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

https://fnsbs.pt/saudefamilia.html

https://fnsbs.pt/index.html

https://fnsbs.pt/acordoseguros.html

SABIA QUE... OS PRIMEIROS ANOS CONTAM! e agora?
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https://fnsbs.pt/historia.html

https://fnsbs.pt/historia.html

“Prática Clínica nas Comunidades” é a área do estágio que proporcionámos a 
Patrícia Amorim Correia, estudante do 4.º ano da Licenciatura em 
Enfermagem na Escola Superior de Enfermagem S. Francisco das 
Misericórdias - ESESFM, de 21 de junho a 23 de julho de 2021, no âmbito da 
parceria estabelecida entre ambas as instituições.

Os diversos tipos de  de relaxamento para o bebé são 
abordados com exemplos práticos nos 6 vídeos dirigidos aos pais com bebés 
dos 0-12 meses, da autoria da nossa Enfermeira Fátima Esteves, no âmbito da 
estreita parceria que a Fundação mantem com a Pedipédia - a enciclopédia 
pediátrica online.

Massagem Infantil

Estágio na equipa de enfermagem

Massagem Infantil de Relaxamento

https://fnsbs.pt/recursos_massagembebe.html

https://fnsbs.pt/recursos_massagembebe.html
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Apesar de alguns bons  progressos nos últimos anos em termos de políticas orientadas para a 
criança, Portugal não tem ainda uma Política Global de Promoção do Desenvolvimento 
Infantil (ECD- Early Child Development), revelando a falta de dados sobre as crianças menores 
de 3 anos de idade, são algumas das conclusões do  desenvolvido no âmbito da 
campanha . 

Country Profile
Primeiros Anos a Nossa Prioridade

Pobreza infantil, Saúde Materna e Infantil e Nutrição, Segurança e 
Proteção das Crianças, Aprendizagem Precoce (incluindo educação 
e cuidados na primeira infância), Apoio aos pais e à família, 
Coordenação intersectorial para o Desenvolvimento Infantil são as 
6 áreas de políticas com impacto no ECD, em análise e Portugal 
continua a revelar fragilidades em todas elas. 

Por exemplo, ao nível da Saúde Infantil, o documento refere que, 
embora os menores de 18 anos tenham acesso gratuito ao Serviço 
Nacional de Saúde, as desigualdades mantêm-se, tendo em conta 
que na maioria das vezes, o tempo de espera para uma consulta de 
especialidade nos hospitais públicos é de vários meses, uma 
situação incompatível com intervenções precoces e atempadas, o 
que tem um impacto negativo no desenvolvimento infantil, sendo 
que nem todas as famílias podem pagar serviços de saúde privados. 
Portugal tem um dos mais elevados níveis de pagamento direto de 
despesas de saúde por parte das famílias (29,8  da União 
Europeia.

%)

“Apesar das evidências científi-
cas, os primeiros anos de vida 
recebem relativamente pouca 
atenção na sociedade e nas 
políticas públicas. Melhorar esta 
realidade só será possível 
mediante a promoção de uma 
maior consciência sobre a 
importância crucial destes anos 
no desenvolvimento humano 
junto da sociedade em geral.”, 
a f i rma Pau la  Nani ta ,  da  
Fundação Nossa Senhora do 
Bom Sucesso (FNSBS).

Os Country Profiles elaborados no âmbito da campanha europeia 
 de um modo transversal para os 9 países 

alvo (Bulgária, Espanha, Finlândia, França, Hungria, Irlanda, 
Portugal, Romênia, Sérvia) visam contribuir positivamente para 
este processo de consciencialização.

First Years First Priority

A informação fornecida neste Country Profile Portugal reflete a 
situação à data de maio de 2021.

O documento relata os aspetos essenciais e concentra o foco em 5 
recomendações principais:

PRIORIDADES NACIONAIS

PORTUGAL REVELA FRAGILIDADES NAS POLÍTICAS DE
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
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Recolher e monitorizar dados sobre a pobreza de famílias com 
filhos pequenos, com foco nas famílias monoparentais e nas 
com três ou mais crianças.

Reduzir as desigualdades em saúde infantil através da 
deteção e intervenção precoces e do acesso atempado a 
serviços de saúde de alta qualidade, especialmente para os 
que mais necessitam (rastreios periódicos, particularmente 
em contextos educativos).

Monitorizar o acesso efetivo dos menores de 3 anos a creches. 

Monitorizar as qualificações dos profissionais das creches.

Criar condições para, e estimular, o acolhimento familiar, 
especialmente para as crianças com menos de 6 anos de idade 
desintegradas das suas famílias. 

Em Portugal, existem diversos apoios às famílias, mas a maioria 
deles não são universais, uma vez que dependem do rendimento 
do agregado familiar. Além disso, a existência destes apoios não 
significa necessariamente que estejam a chegar às famílias que 
deles necessitam. Exemplo disso, é o acesso gratuito e universal ao 
Serviço Nacional de Saúde que, embora disponível, não satisfaz as 
necessidades das famílias. CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!
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