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A Fundação - FNSBS desenvolve
programas de Vigilância de Saúde de
carácter regular, através de equipa de
enferma-gem e médicos especialistas,
que promovem a PREVENÇÃO, permitem
o DIAGNÓSTICO PRECOCE e a terapêutica
mais eficaz.

SAÚDE INFANTIL E JOVEM (0-18 anos)
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

SAÚDE DA MULHER (todas as idades)
Saúde Ginecológica

Planeamento Familiar
Acompanhamento Pós-Menopausa

Saúde da Maternidade

Acompanhamento na Gravidez/
/Maternidade

Preparação para o Parto e Parentalidade
Recuperação Pós-Parto e
Cuidados com o Bebé

DESTAQUE
Vigilância de Saúde a crianças e jovens em
acolhimento institucional
A Fundação iniciou esta linha de atividade em 2014,
prestando, nesse ano, cuidados de saúde a 25
crianças/jovens acolhidos nas Casas do Parque, da
Encosta e do Infantado.
Em 2019 aumenta para 18 as Casas e 164 as
crianças/jovens a beneficiar da oferta de vigilância de
saúde infantil que a Fundação presta graças aos donativos
angariados. Saiba mais na página seguinte…

A Fundação desenvolve,
desde 1951, programas
de Vigilância
de Saúde

SABIA QUE...
É já nos dias 30 e 31 de janeiro que decorrerá, no Forum
Lisboa, a Vª Conferência Internacional sobre Governação
Integrada organizada pelo FORUM GOVINT, dedicada ao
tema “A Era da Colaboração - contributos para uma
agenda transformadora”.
A Conferência é o culminar da intensa atividade
empreendida durante o ano 2019 - Ano Nacional da
Colaboração, que pretendeu mobilizar e inspirar a
sociedade portuguesa para a relevância estratégica da
colaboração. A participação é gratuita sujeita a inscrição
em https://www.conferenciagovint2020.pt/
A Fundação é entidade promotora do Forum Govint.

SAÚDE DA FAMÍLIA (para todos)
Saúde Familiar
Otorrinolaringologia
Nutrição
Imuno-alergologia
Homeopatia
Terapia Conjugal/Familiar

OUTRAS...
Plano 2020 e Plano Estratégico aprovados
O Plano Estratégico 2020-2025 e Plano e Orçamento 2020
da Fundação perseguem o objetivo de reforçar a missão e
o investimento na promoção da saúde e prevenção da
doença, com especial incidência na gestação, na saúde da
criança e do adolescente e em abordagens preventivas,
prosseguindo o bem geral.

EXAMES
RASTREIO BIOQUÍMICO PRÉ-NATAL
TESTE DO PEZINHO
ELETROCARDIOGRAMAS
ECOGRAFIAS
Ginecologia / Obstetrícia, 3D / 4D /
Morfológicas e Cardiologia Pediátrica e Fetal

ANÁLISES

O Conselho Geral da Fundação aprovou por unanimidade
estes instrumentos que irão nortear a atividade deste ano
e orientam os anos seguintes. Temos ainda muito a fazer,
para continuar a “cuidar hoje do amanhã”!

2ªs. e 6ªs. feiras das 8:30h às 10:30h

VACINAS

PRÓXIMAS AÇÕES

6ªs. feiras 9h-12:30h e 14h-18h

ACORDOS COM SEGURADORAS
E OUTROS PARCEIROS

MARCAR
CONSULTA

http://fnsbs.pt/
Contactos:
Telef: 213031420
e-mail: geral@fnsbs.pt
Estacionamento privativo
Registo ERS nºE117672
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Programa “Recuperação pós-parto/cuidados com o bebé”
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Após a maternidade, ter uma boa recuperação da forma física, psicológica e emocional é o objetivo
do Programa de 8 sessões orientadas pela fisioterapeuta Dr.ª Ana Figueiredo. Também sessões
avulsas conforme as suas necessidades. Às segundas-feiras a partir das 18h.
Inscrições através de atendimento@fnsbs.pt ou 213 031 420.

Programa “Preparação para o Parto, Nascimento e Parentalidade”
Pensado para os futuros pais e o vosso bebé, o Programa orientado pela Enf.ª Fátima Esteves,
consta de ciclos contínuos de 7 sessões às quartas-feiras, a partir das 18h.
Inscrições através de atendimento@fnsbs.pt ou 213 031 420.
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CUIDADOS DE SAÚDE A CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO
Em Portugal existem (segundo dados de 2018) mais de 7.000
crianças/jovens em situação de acolhimento institucional.
Em 2019, a Fundação apoiou a vigilância de saúde de 164
crianças/jovens de 18 instituições de acolhimento.
A vigilância de saúde das crianças/jovens em acolhimento institucional
que, devido aos acontecimentos adversos que sofreram, apresentam
necessidades de saúde específicas e acrescidas, contou em 2019 com
o apoio da The Navigator Company e da Target Value, que financiaram
42,2% dos custos ocorridos, e de 30.287€ com origem na consignação
do IRS dos particulares.
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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), nas Casas das Fundadoras, Manuel Kac, Lions, Van Leer,
Mello, Mardel Correia e Gmeiner (Aldeias de Crianças SOS) e no Lar
de S. Marçal (Casa Pia de Lisboa).
Das 1.049 consultas realizadas por estas crianças/jovens, 235 foram
rastreios e 814 foram de tratamento/acompanhamento de
alterações detetadas. Importa realçar que destas 814, 415 foram
consultas de psicologia, 139 foram sessões de terapia da fala e 94
foram consultas de tratamento dentário.
Pediatria
Otorrino
Oftalmologia
Higiene Ora
Medicinal Dentária
Ortodôncia
Rastreio Cardiológico
Av. Desenvolvimento
Pedopsiquiatria
Psicologia
Terapia da Fala
Apoio Psicopedagógico/Psicomotricidade
Alergologia
Medicina Geral e Familiar
Nutrição
Ginecologia

Durante a primavera de 2019, a Fundação promoveu 3 Inquéritos de Satisfação
dos serviços dirigidos aos adultos, aos
jovens e aos técnicos/profissionais das
casas de acolhimento. Estes profissionais
consideram de forma unánime que:

ü
a continuidade do trabalho com a Fundação - FNSBS é muito
importante porque:

ü
a interação com a Fundação - FNSBS contribuiu muito para:
estimular e promover o desenvolvimento infantil; detetar
alterações (audição, visão, etc.) e intervir precocemente; melhorar
o bem-estar infantil;

o podemos juntos: melhorar as condições de acolhimento e
vigilância das crianças; aprender juntos; avaliar juntos a
evolução do bem-estar e desenvolvimento das crianças.

Inquérito de abril a maio 2019

ESTAMOS A MEDIR A TUA SATISFAÇÃO
PARTICIPA!

A tua opinião
é muito importante.

o permite a deteção e a estimulação precoce; é uma ajuda
preciosa no acompanhamento das jovens; é um recurso muito
valioso;

“A FNSBS tem sido uma enorme mais valia na promoção do bem-estar físico e psíquico das nossas crianças e jovens. O pouco tempo
de espera aos nossos pedidos promovem o superior interesse das crianças/jovens, contribuindo ainda para a satisfação em tempo
útil das suas necessidades. Obrigada pelo apoio, dedicação, paciência e prontidão.” (Testemunho da Casa Maria Droste)
“Apesar de geograficamente não ser uma instituição próxima da Aldeia, tornou-se efetivamente muito mais perto, uma vez que se
constitui como uma resposta efectiva e de muito valor para as nossas crianças e jovens.” (Testemunho das Aldeias de Crianças SOS)
CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

