
Inquérito

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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Durante o ano de 2021, 

 (ou em famílias de 
acolhimento, processo de adoção, retorno à família de origem após 
institucionalização). Foram beneficiários diretos de 

 (153 rastreios e 736 consultas de tratamento/ 
acompanhamento de alterações detetadas). Destas consultas, 58% 
foram de Psicologia, 17,6% de Terapia da Fala e 15,2% foram 
tratamentos dentários.

com o apoio proveniente de donativos, 
proporcionámos graciosamente vigilância de saúde a 130 crianças 
e jovens, a viver em 16 casas de acolhimento

889 consultas e 
rastreios

Na preparação da entrega anual de IRS, pode, ao abrigo da Lei, 
consignar 0,5% do valor liquidado em sede de IRS a uma IPSS ou 
Pessoa Coletiva de Utilidade Pública, entre outras. A Fundação é 
uma dessas instituições e está registada junto da Entidade 
Reguladora da Saúde. 

Para , sem encargos para si, e proporcionar o apoio e 
estímulo ao desenvolvimento a crianças institucionalizadas, deve 
inscrever na sua declaração de IRS, colocando uma cruz em IPSS, o 
NIF 500847754 no quadro 11, no campo reservado a 'consignação 
fiscal'.

contribuir

Com o seu apoio, podemos ir mais longe, proporcionando cuidados de educação e saúde e uma 
rede de suporte continuado, fundamental na infância e na difícil fase de transição que estão a 
viver, longe das suas famílias e comunidades de origem.  Não as podemos deixar ficar para trás. O 
seu contributo pode fazer toda a diferença na vida destas crianças. Em seu nome, o nosso muito 
obrigado!

Tendo em conta os desafios que os anos de 2020/21 representaram 
na inovação e adaptação dos nossos serviços de saúde, para não 
desprotegermos a população que acompanhamos, numa altura em 
que as ameaças à saúde se diversificaram e agudizaram devido à 
pandemia COVID-19, a avaliação de satisfação sobre os serviços da 
Fundação, realizada entre novembro de 2021 e janeiro de 2022, 
apresenta resultados gratificantes. Saiba mais na página seguinte.

O Acolhimento Familiar é uma medida de caráter temporário que 
consiste em integrar, no seio de uma família ou pessoa singular, uma 
criança que foi retirada à sua família biológica por se encontrar 
numa situação de perigo.

O Estudo 
 tem como objetivo analisar as motivações para se ser 

família de acolhimento e as perceções da população portuguesa 
sobre o acolhimento familiar e, desta forma, contribuir para a 
validação científica de instrumentos de apoio à formação, avaliação 
e seleção de famílias de acolhimento em Portugal. 

'Motivações e Perceções acerca do Acolhimento Familiar 
em Portugal'

O estudo é promovido pelo ProChild CoLAB, pelo ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, pela 
Universidade Católica Portuguesa e pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Se tem idade igual ou superior a 25 anos e não é família de acolhimento, participe através do 
preenchimento do  (anónimo).questionário online

DESTAQUE

Avaliação de Satisfação - Resultados

www.fnsbs.pt

www.fnsbs.pt
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e-news 102 | março 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

http://formview.prochildcolab.pt?id=613597c7-a886-4d09-8b28-1b5dc9af0bf4

https://fnsbs.pt/saudefamilia.html

https://fnsbs.pt/index.html

https://fnsbs.pt/acordoseguros.html

SABIA QUE...

70
anos

https://fnsbs.pt/historia.html

https://fnsbs.pt/historia.html

Estudo Motivações e Perceções acerca do
Acolhimento Familiar em Portugal 

Estágiária de Enfermagem este mês:
“Saúde Infantil e Pediatria” é a área do estágio que proporcionámos a Maria 
Inês Silvério Almeida, aluna do 3.º ano da Licenciatura em Enfermagem da 
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa - ESEL, de 8 de março a 8 de abril de 
2022. 

500847754

0,5%
do IRS

ao consignar 0,5% do IRS, 
Sem encargos para si,

instituições de acolhimento

pode proporcionar o apoio
de saúde a crianças a viver em
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Tendo em conta os desafios que os anos de 2020/21 representaram na inovação e adaptação dos nossos serviços de saúde, para não 
desprotegermos a população que acompanhamos, numa altura em que as ameaças à saúde se diversificaram e agudizaram devido à pandemia 
COVID-19, a avaliação de satisfação sobre os serviços da Fundação, realizada entre novembro de 2021 e janeiro de 2022, apresenta resultados 
gratificantes.

“A Fundação presta um serviço de excelência à comunidade”
(testemunho de uma utente, com idade entre os 40 e os 49 anos, a frequentar os serviços há mais de 10 anos)

Avaliação geral dos serviços

Apoio da Fundação no contexto da pandemia COVID-19

Autoapreciação do estado de saúde - FNSBS vs. EUROSTAT

Contributo das linhas de atividade no apoio aos utentes no 
contexto da pandemia COVID-19

AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO 2021/2022 - RESULTADOS
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97,9% dos inquiridos avalia os serviços como ‘muito

A maioria dos inquiridos considera que a Fundação

A autoapreciação da saúde dos utentes é muito

bons/bons’

tem influência na saúde da sua família

melhor que a média nacional

72% dos inquiridos sentiu-se apoiado no contexto da 
pandemia COVID-19. Para este efeito, contribuíram:

Atendimento
Telefónico

Site

Teleconsulta

Linha de
Aconselhamento

Telefónico

Consulta presencial

67,6%

21,3%

19,3%

13,5%

72,5%

Não
responde

18%

Não
15% Sim

67%

Motivos mais referidos:
· Vigilância periódica 
· Confiança no atendimento 
· Prevenção através dos rastreios 
· Bem estar
· Aconselhamento das enfermeiras
· Acompanhamento na gravidez
· Saúde oral 
· Terapia da Fala
· Psicologia 
· Saúde da Visão

CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!
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