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A SAÚDE E O BEM ESTAR DAS CRIANÇAS EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Uma prioridade cada vez mais crítica!

Em Portugal existem (segundo dados de 2017) mais de 7.000 
crianças/jovens em situação de acolhimento institucional.

Das 917 consultas realizadas por estas crianças/jovens, 97 foram 
rastreios e 820 foram de tratamento /acompanhamento de 
alterações detetadas. Importa realçar que destas 820, 396 foram 
consultas de psicologia, 152 foram sessões de terapia da fala e 116 
foram consultas de tratamento dentário.

Em 2018, a FNSBS apoiou a vigilância de saúde de 122 
crianças/jovens de 15 instituições de acolhimento. São 
crianças/jovens acolhidas nas Casas do Parque, da Encosta, do 
Infantado e da Ameixoeira (CrescerSer – Associação para o Direito 
dos Menores e da Família), na Casa do Mar (Fundação O Século), 
na Casa do Gil (Fundação Gil), no Lares de Adolfo Coelho e 
Especializado Entre Mundos e na Casa da Luz (Fundação António 
Silva Leal), na Casa Maria Droste (Congregação de Nossa Senhora 
da Caridade do Bom Pastor) e nas Casas das Fundadoras, Manuel 
Kac, Lions, Van Leer e Mello (Aldeias de Crianças SOS).

A vigilância de saúde das crianças/jovens em acolhimento 
institucional contou, em 2018, com o apoio da The Navigator 
Company, da Fundação Montepio e da Target Value, que 
financiaram 70,1% dos custos da FNSBS no apoio a estas 
crianças/jovens que, devido aos acontecimentos adversos que 
sofreram, apresentam necessidades de saúde específicas e 
acrescidas.

Juntos, CUIDAMOS melhor HOJE DO AMANHÃ!



www.fnsbs.pte-news 67 | janeiro 2019

GERAÇÕES MAIS SAUDÁVEIS

CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA

O contributo da FNSBS na discussão pública do relatório do Conselho Nacional da Saúde

Nova Médica

O relatório “Gerações Mais Saudáveis - Políticas Públicas de 
Promoção da Saúde das Crianças e Jovens em Portugal”, do 
Conselho Nacional da Saúde, esteve em processo de discussão 
pública até ao passado dia 3 de janeiro.

Os principais contributos da FNSBS para o estudo Gerações Mais 
Saudáveis – Políticas Públicas de Promoção de Saúde das Crianças 
e Jovens em Portugal incidem nas seguintes áreas: 

Na segunda quinzena de janeiro iniciou funções na Fundação a Drª. 
Petra Ferreira Loureiro, licenciada em Medicina pela Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa. Médica especialista no 
Hospital de Santa Marta, a Drª. Petra recebeu ainda formação 
especializada do German Heart Centre Munich, na Alemanha, e no 
University College Insititute of Cardiovascular Science, no Reino 
Unido, em Londres.

A Drª. Petra sucederá, na coorde-
nação do Programa de Cardiologia 
Pediátrica, ao Prof. Sashikanta 
Kaku, que presta há já 40 anos um 
serviço dedicado e de grande 
qualidade aos utentes da Funda-
ção.  Muito obrigado a ambos!

1ª.- Promoção de saúde na primeira e segunda infâncias;

2ª.- Saúde Mental;

3ª.- Acesso a cuidados de saúde;

4ª.- Proteção social das crianças e desenvolvimento infantil;

5ª.- Monitorização dos Impactos;

E pode conhecê-los na integra em:

http://fnsbs.pt/videos/ContributoFNSBS.pdf

Dedicando-se à promoção da saúde infantil desde 1951, a FNSBS 
não pôde deixar de dar o seu contributo neste processo.
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