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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
Encontro Os Primeiros Anos Contam! e agora?
No dia 17 de setembro de 2021 decorreu o Encontro Os Primeiros
Anos Contam! e agora? organizado pela Fundação. O Encontro/ Big
Meeting reuniu 30 personalidades, oradores e moderadores, que
aportaram o seu conhecimento, experiência e sensibilidade, no
âmbito da campanha Primeiros Anos a Nossa Prioridade. Saiba mais
na página seguinte.

SABIA QUE...
A Fundação ao Olhar dos Utentes
70 Anos, Várias Gerações
Celebramos os 70 anos da Fundação, divulgando o livro de
testemunhos A FUNDAÇÃO AO OLHAR DOS UTENTES - 70 ANOS,
VÁRIAS GERAÇÕES, realizado pela equipa da NOVA SBE, Judite
Gonçalves e Filipa Breia da Fonseca. O livro recolhe os depoimentos
na primeira pessoa de algumas famílias que têm confiado o cuidado
das suas crianças à Fundação, geração após geração. Em formato ebook, de acesso gratuito, destacamos os capítulos O que nos contam
as famílias acompanhadas na Fundação há várias gerações,
Perceções do modelo de saúde da Fundação, Perceções do contributo
da Fundação para o desenvolvimento, saúde e bem-estar da família.
https://fnsbs.pt/images/livros/0572_livro%20testemunho_spread_F.pdf
Consulte
o e-book e fique a saber, um pouco mais, sobre como a
Fundação, nestes 70 anos, influenciou positivamente a comunidade
que cuida.
https://primeirosanos.com/wp-content/uploads/2021/09/KIT-sobrevivencia-agosto-2021-1.pdf
KIT de Sobrevivência Primeiros Anos

Saúde da Maternidade

Acompanhamento na Gravidez/
/Maternidade

https://primeirosanos.com/wp-content/uploads/2021/09/KIT-sobrevivencia-agosto-2021-1.pdf
KIT de

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
Terapia Conjugal/Familiar
Linha de Apoio Psicológico

Sobrevivência
Porque os primeiros anos de vida são importantes na vida de uma
Primeiros Anos
criança, lançamos o desafio aos parceiros da campanha Primeiros
Anos a Nossa Prioridade, para identificar objetos que sensibilizem os
adultos para a importância de alguns comportamentos nos primeiros
https://primeirosanos.com/wp-content/uploads/2021/09/KIT-sobrevivencia-agosto-2021-1.pdf
anos de vida da criança. O KIT de Sobrevivência Primeiros Anos
recolheu excelentes sugestões de mensagens e símbolos, que
partilhamos com todos os nossos leitores!

Estágio de Pediatria na Fundação
Contámos com Filipa Pina, estudante do 5º ano de Medicina na 1ª Faculdade de
Medicina da Charles University em Praga, República Checa, que realizou um
estágio na área de Pediatria, de 16 a 20 de agosto e de 13 a 17 de setembro.

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

Reforço de Equipa - Assistente de Direção
Damos as boas-vindas à Drª. Marli Almeida, licenciada em Comunicação Social,
que iniciou funções em setembro, como Assistente de Direção, reforçando, na
integração, a equipa administrativa dos serviços de saúde da Fundação.

PRÓXIMAS AÇÕES

6ªs. feiras das 8:30h às 10:30h

VACINAS

Registo ERS nºE117672

ed

Quintas-feiras
das 18h às 20h
Enfermeira
Fátima Esteves

Inscrições em atendimento@fnsbs.pt ou 213031420

- contrato a prazo saber mais em:
https://fnsbs.pt/noticias_recentes_recrutamento4.html

Programa de 8 sessões
e sessões adicionais disponíveis

Programa de 7 sessões,
em ciclos contínuos.

en
tis
ta

Assistente Operacional /Auxiliar de Ação Médica

quero ter uma
boa recuperação
física, psicológica
e emocional.

Registo ERS nº E117672

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

qu

Registo ERS nº E117672

CONSULTA

ESTAMOS A RECRUTAR

E CUIDADOS COM O BEBÉ

queremos
preparar a vinda
do nosso bebé!

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

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

PROGRAMA RECUPERAÇÃO
PÓS PARTO

PROGRAMA
PREPARAÇÃO PARA O PARTO,
NASCIMENTO E PARENTALIDADE

6ªs. feiras das 9h-12:30h e 14h-18h

Segundas-feiras
das 18h às 20h

Se estiver interessado/a envie o seu CV para
secretariado@fnsbs.pt e preencha o formulário online
que encontrará em:
http://fnsbs.force.com/TrabalhoPermEspont
até ao dia 15/10/2021.

Fisioterapeuta
Drª. Ana Figueiredo

Inscrições em atendimento@fnsbs.pt ou 213031420

Cuidamos Hoje do Amanhã!
www.fnsbs.pt
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ENCONTRO OS PRIMEIROS ANOS CONTAM! e agora?
No dia 17 de setembro decorreu o Encontro OS PRIMEIROS ANOS
CONTAM! e agora? organizado pela Fundação. O auditório 2 da
F.C.Gulbenkian contou com a presença dos representantes das
entidades parceiras da campanha Primeiros Anos a Nossa Prioridade.
O Encontro acolheu grande interesse nomeadamente por parte de
profissionais de educação, de saúde e de instituições de ensino superior,
investigação, organismos públicos e de natureza social (contando com
mais de 1.000 inscrições online) que participaram através dos canais
Youtube Primeiros Anos a Nossa Prioridade (que conta já com mais de
2.000 visualizações) e através do Facebook da FNSBS (com mais de 1.000
visualizações).
A conferência procurou alertar para a importância dos primeiros anos de
vida no desenvolvimento, abordando as diversas dimensões 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; a
realidade em Portugal e a comparação com os 9 países que participam na
campanha europeiawww.firstyearsfirstpriority.eu
First Years First Priority.
Reuniu 30 personalidades, oradores e moderadores, que aportaram o
seu conhecimento, experiência e sensibilidade neste Encontro. Para
além dos «keynote speakers» Armando Leandro, João Gomes-Pedro e
Ana Serrano, na sessão de abertura a cargo de Jaime Falcão, presidente
do Conselho Executivo da FNSBS, houve 5 painéis: «O Desenvolvimento
Infantil», com Bárbara Menezes, Henrique Barros e Maria do Carmo Vale,
moderado por Maria João Moniz; «Vínculo Seguro, Família e
Acolhimento», com Ana Gaspar, Carla Lima, Emílio Salgueiro, Filomena
Gaspar e Manuela Veríssimo, moderado por Joana Garcia da Fonseca; «O
Perfil de Portugal e Outros Dados», com Judite Gonçalves e Mafalda
Lourenço, moderado por Lourdes Hill; «Direitos e Realidade», com Carlos
Farinha Rodrigues, Dulce Rocha, Manuel Sarmento e Rosário Farmhouse,
moderado por Margarida Pinto Correia; «Tempo de Brincar, cuidar e
educar», com Alexandra Marques, Carlos Neto, Eulália Alexandre, Joana
Cadima e Luís Ribeiro, moderado por Ana Teresa Brito. Consulte as
notas curriculares.
https://primeirosanos.com/big-meeting-2-2/
Na sessão de encerramento do Encontro, Paula Nanita traçou as linhas
https://primeirosanos.com/wp-content/uploads/2021/09/Conclusoes-logos.pdf
orientadoras
apresentando as conclusões do Encontro, fundamentos
para as propostas de ação em sede da campanha Primeiros Anos a Nossa
Prioridade.
A sessão de encerramento contou com a Senhora Ministra do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que sublinhou a
importância e oportunidade da iniciativa, visando a necessidade de
progressos na desinstitucionalização de crianças, na orientação
educativa da primeira infância e no acesso real à saúde, educação,
habitação e nutrição de todas as crianças. Neste contexto sublinhou
ainda que a Garantia para a Infância instituída a nível europeu na
presidência portuguesa vai ajudar a materializar estes passos.
Promovida em Portugal pela Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso
Primeiros Anos a Nossawww.primeirosanos.com
Prioridade tem o Alto
(FNSBS), a Campanhawww.primeirosanos.com
Patrocínio do Presidente da República, e reúne, até o momento, 25/26
entidades parcerias – que representam milhares de organizações e que
aportam diversas sensibilidades, conhecimento, práticas e perspetivas -,
formando uma rede nacional de entidades públicas, privadas e do sector
social, com o objetivo comum de defender e demonstrar, com estudos e
práticas, a importância dos primeiros anos, em particular dos primeiros
1000 dias, no desenvolvimento da pessoa ao longo da vida.
https://www.youtube.com/watch?v=2VF2u2dEGa8
Toda a sessão está disponível
no canal Youtube Primeiros Anos a Nossa
https://www.youtube.com/watch?v=2VF2u2dEGa8
Prioridade.

CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

