
Inquérito de novembro e dezembro 2021

ESTAMOS A MEDIR A TUA SATISFAÇÃO

PARTICIPA!

A tua opinião
é muito importante.

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

TESTE DO PEZINHO
ELETROCARDIOGRAMAS

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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Com expressivo agradecimento a todos quantos participaram no 
inquérito de satisfação que decorreu de novembro de 2021 a janeiro 
de 2022, avançamos os primeiros resultados em análise:  dos 
adultos inquiridos (288) 98% considera os serviços da Fundação 
Bons (97) ou Muito Bons (185). Ainda, todos os serviços de saúde da 
Fundação são avaliados este ano como 'Muito Bons' ou 'Bons', 
sendo o número dos primeiros sempre superior aos segundos. 

Estes resultados, do habitual inquérito de avaliação de satisfação 
dos serviços da Fundação, são especialmente reconfortantes, tendo 
presente o facto de 2020 e 2021 terem sido fortemente marcados 
pela pandemia COVID-19, o que obrigou a Fundação a adaptar e 
inovar nos serviços de saúde prestados, não desprotegendo a 
população que acompanha num período em que as ameaças à 
saúde se diversificaram e agudizaram.

A Fundação assegura, desde 2014, uma linha de atividade dirigida a 
crianças e jovens em situação de acolhimento.

Em 2021, esta linha de atividade abrangeu 130 crianças e jovens 
residentes em instituições, em famílias de acolhimento, em 
processo de adoção ou de retorno à sua família de origem após 
institucionalização. Saiba mais na página seguinte.

Os primeiros mil dias de vida é o título do  em formato 
digital que a equipa técnica da Fundação preparou, dirigido aos pais, 
familiares e cuidadores, com conteúdos práticos para o acompanhamento 
e o estímulo do bebé nos seus primeiros mil dias de vida. Consulte e partilhe 
as suas experiências connosco!

folheto informativo

DESTAQUE

Vigilância de Saúde das Crianças em Situação de Acolhimento

www.fnsbs.pt

www.fnsbs.pt

www.fnsbs.pt
www.fnsbs.pt

e-news 101 | fevereiro 2022 Siga-nos no: 
https://www.facebook.com/Funda%C3%A7%C3%A3o-Nossa-Senhora-do-Bom-Sucesso-103615358017616/

https://www.linkedin.com/company/funda%C3%A7%C3%A3o-nossa-senhora-do-bom-sucesso/

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

  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/images/livros/crianca-primeiros-mil-dias-de-vida-fnsbs.pdf

https://fnsbs.pt/index.html

https://fnsbs.pt/acordoseguros.html

SABIA QUE...

70
anos

https://fnsbs.pt/historia.html

https://fnsbs.pt/historia.html

98% dos utentes/clientes inquiridos afirmam
Boa/Muito Boa satisfação

Folheto Informativo OS PRIMEIROS MIL DIAS DE VIDA

Terapeuta da Fala - Drª Mónica Baptista, Licenciada em Terapia da Fala pela 
Escola Superior de Saúde de Alcoitão, tem uma vasta experiência em 
intervenção terapêutica com bebés e crianças e em sensibilização/ orientação 
das suas famílias.

Psicomotricista – Drª Elsa Duarte, mestre em Ciência Cognitiva, e formada em 
Educação Especial e Reabilitação e Reabilitação Psicomotora, tem uma vasta 
experiência em avaliação e intervenção terapêutica nas áreas da 
Psicomotricidade, Apoio Psicoeducacional e Intervenção Precoce.

Damos as boas-vindas ao novos profissionais de saúde que reforçam a equipa 
técnica que a Fundação disponibiliza às crianças e jovens:

Novos Profissionais

Novo Estágio

“Prática Clínica nas Comunidades” é a área do estágio que proporcionámos a 
Patrícia Ramos, aluna do 4.º ano da Licenciatura em Enfermagem da Escola 
Superior de Enfermagem S. Francisco das Misericórdias, de  25 de janeiro a 23 
de fevereiro de 2022, no âmbito da parceria estabelecida entre ambas as 
instituições. 

A Fundação desenvolve,
desde 1951, programas

de Vigilância 
de Saúde



São crianças/jovens acolhidos nas Casas do Parque, da Encosta, do 
Infantado, do Gil, nos Lares de Adolfo Coelho e Especializado Entre 
Mundos, nas Casas Maria Droste, das Fundadoras, Manuel Kac, 
Lions, Van Leer, Mello, Mardel Correia, Gmeiner, no Lar de S. Marçal 
e na Casa da Fonte. 

Mas também crianças/jovens que se encontram em famílias de 
acolhimento, em processo de adoção ou de retorno à sua família de 
origem após institucionalização.

Das 889 consultas realizadas por estas crianças/jovens, 153 foram 
rastreios e 736 foram de tratamento/acompanhamento de 
alterações detetadas. Importa realçar que destas 736, 58% foram 
de Psicologia, 17,6% foram de Terapia da Fala e 15,2% foram 
tratamentos dentários.

Em Portugal, existem (segundo dados de 2020) cerca de 6.700 
crianças e jovens em situação de acolhimento (fora da sua família 
de origem).

Em 2021, a Fundação assegurou a vigilância de saúde de 130 
crianças/jovens retirados às suas famílias de origem por decisão 
judicial.

Esta linha de atividade contou em 2021 com o apoio da The 
Navigator Company (25.000€); da Target Value (2.163€) e de várias 
pessoas que optaram por: i) consignar o seu IRS/IVA à Fundação 
(€10.952,91), ou ii) por fazer o seu donativo no âmbito do 
movimento  (340€). O total destes apoios financiou 
78,6% desta linha de atividade no ano.

Giving Tuesday

VIGILÂNCIA DE SAÚDE DAS CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO
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Giving Tuesday

The Navigator Company

Consignação IRS/IVA

Target Value 

FNSBS

“A FNSBS tem sido um recurso precioso na resolução de vários problemas de saúde de vários jovens acolhidos” 

(Observação do Lar Entre Mundos)

üos profissionais de saúde são muito úteis como veículo de 
educação para a saúde das crianças/adolescentes e que a 
interação com estes profissionais foi muito boa;

üa continuidade do trabalho com a Fundação é importante 
porque é uma ajuda preciosa no acompanhamento das 
crianças; é um recurso valioso; pode manter a ligação com a 
criança na fase de transição (para pais ou outras instituições).

CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

üa interação com a Fundação - FNSBS contribui muito para 
estimular e promover o desenvolvimento infantil e melhorar o 
bem-estar infantil;

Pediatria

Otorrino

Oftalmologia

Higiene Ora

Medicinal Dentária

Ortodôncia

Rastreio Cardiológico

Av. Desenvolvimento

Psicologia

Terapia da Fala

Medicina Geral e Familiar

Nutrição

Ginecologia

Alergologia

Consultas de tratamento/acompanhamento de alterações

Rastreio

N = 889

Em novembro de 2021, foi solicitada aos técnicos/profissionais das 
Casas de acolhimento a sua avaliação da colaboração com a 
Fundação. Estes profissionais consideraram de forma unânime 
que:

https://www.givingtuesday.pt/
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