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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

DESTAQUE
Vigilância de Saúde a crianças e jovens
em situação de acolhimento
A Fundação assegura, desde 2014, uma linha de vigilância
de saúde a crianças e jovens em situação de acolhimento
institucional.
Em 2020 foram 176 as crianças e jovens (residentes em 19
Casas) que beneficiaram desta linha de atividade. Saiba
mais na página seguinte.

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

Saúde Infantil
Pediatria
Saúde da Visão
Saúde da Audição
SABIA QUE...
Cardiologia Pediátrica
Saúde Oral
COVID-19 - Linha de Apoio Psicológico
Pediatria do Neurodesenvolvimento
Apoio Psicopedagógico/Psicomotricidade
http://repositorio.insa.pt/bitstream/10400.18/7246/1/INSA_Sa%c3%bade%20mental%20em%20tempos%20de%20pandemia-SM-COVID-19_Policy%20Brief.pdf
Os resultados do estudo Saúde Mental em tempos de
Pedopsiquiatria
https://sm-covid19.pt/
SM-COVID19, coordenado pelo INSA, mostram
pandemia
Psicologia (até 21 anos)
que a pandemia COVID-19 provocou alterações profundas
Terapia da Fala
nos estilos de vida, com potencial impacto na Saúde
Ortopedia Dento-Facial
Mental e no Bem-Estar das populações, podendo conduzir
Ortodôncia Fixa
a ansiedade, depressão, perturbação de stress pós-

https://fnsbs.pt/saudemulher.html
SAÚDE
DA MULHER (todas as idades)
Saúde Ginecológica

Dr.ª Carla Tavares (telf. 211533854) em articulação com
outros serviços, é dirigida aos utentes e à comunidade em
geral, disponível nos dias úteis das 14h – 18h .

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

https://fnsbs.pt/saudefamilia.html
SAÚDE DA FAMÍLIA (para todos)
Saúde Familiar
Otorrinolaringologia
Nutrição
Imuno-alergologia
Homeopatia
Terapia Conjugal/Familiar
Linha de Apoio Psicológico

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
6ªs. feiras das 8:30h às 10:30h

VACINAS
6ªs. feiras das 9h-12:30h e 14h-18h

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

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

Contactos:
Telef: 213031420
e-mail: geral@fnsbs.pt
Estacionamento privativo
Registo ERS nºE117672

qu

hhttps://fnsbs.pt/noticias_recentes_apsicologico.html
traumático e burnout. A Linha
de Apoio Psicológico da
hhttps://fnsbs.pt/noticias_recentes_apsicologico.html
Fundação, criada no contexto Covid-19, com a psicóloga

A Fundação mantém as portas abertas e
disponibiliza teleconsultas
A Fundação continua aberta e disponível para receber os
seus utentes/clientes com segurança. Sempre que
adequado, disponibilizamos teleconsultas. Para recebermos a sua visita presencial, desenvolvemos um conjunto
de boas práticas, regras e procedimentos de forma a
salvaguardar a sua segurança e proteção, nas nossas
instalações, com circuito diferenciado de entrada e de
saída, acolhimento personalizado e regras de prevenção.
https://fnsbs.pt/images/Protocolo%20de%20seguran%C3%A7a%20FNSBS%20Covid%2019%20maio2020.pdf
Consulte o Protocolo de Atendimento em Segurança.

CALL for PAPERS Desenvolvimento Infantil
https://fnsbs.pt/noticias_recentes_call_papers.html
A CALL for PAPERS FIRST YEARS COUNT lançada pela

Fundação visa recolher artigos publicados sobre
investigação, políticas e práticas associadas ao
Desenvolvimento Infantil dos 0-6 anos, preferencialmente
nos 1.000 primeiros dias de vida, bem como promover a
divulgação dos artigos admitidos no âmbito da campanha
europeia de promoção de Early Child Development.
https://fnsbs.pt/images/guiao_call_papers_first_years_count_nov20.pdf
Consulte os termos e condições cujo prazo limite de envio
termina a 28 de fevereiro de 2021.

Enfermeiro estagiário Miguel Ribeirinho
ed

en
tis
ta

Drª.Carla Tavares

“Prática Clínica em Saúde Comunitária” é a área do estágio
que proporcionamos a Miguel Ribeirinho, estudante de
enfermagem do 4.º ano da Licenciatura na Escola Superior
de Enfermagem S. Francisco das Misericórdias - ESESFM,
no período de 4 de janeiro a 5 de fevereiro de 2021, no
âmbito da parceria estabelecida entre ambas as
instituições.

CALL for PAPERS
FIRST YEARS COUNT!
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VIGILÂNCIA DE SAÚDE A CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO
Em Portugal existem (segundo dados de 2019) mais de 7.000
crianças/jovens em situação de acolhimento.
Em 2020, a Fundação - FNSBS apoiou a vigilância de saúde de 176
crianças/jovens, retiradas às suas famílias de origem por decisão
judicial.
A vigilância de saúde destas crianças/jovens que, devido aos
acontecimentos adversos que sofreram, apresentam necessidades
de saúde específicas e acrescidas, contou, em 2020, com o apoio da
The Navigator Company (20.000€) e da Target Value (2.163€), que
financiaram cerca de 52% dos custos ocorridos, e de 18.732,23€
com origem na consignação do IRS dos particulares. O total destes
apoios financiou 81,3% do custo total desta linha de atividade da
Fundação em 2020.

19 Casas
176
Crianças
/Jovens

0,5% IRS
particulares
18.732,32€
Custo
Total

FNSBS

0,5% Consignação IRS

The Navigator Company

50.315€

Target Value

Consultas de
Tratamento

Idades
0 a 22
anos

913
Consultas

·
Casa

das Fundadoras
Manuel Kac
·
Casa Lions
·
Casa Van Leer
·
Casa Mello
·
Casa Mardel Correia
·
Casa Gmeiner
·
Lar de S. Marçal
·
Casa da Fonte
·
Casa

Mas também crianças em famílias de acolhimento, em processo de
adoção ou que retornaram à sua família de origem.

Pediatria
Otorrino
Oftalmologia
Higiene Oral
Medicinal Dentária
Ortodôncia
Rastreio Cardiológico
Av. Desenvolvimento
Pedopsiquiatria
Psicologia
Terapia da Fala
Ap.Psicopedag./Psicomotricid.
Alergologia
Medicina Geral e Familiar
Nutrição
Ginecologia

N=913

83,9%
Consultas de
Rastreio 16,1%

São crianças/jovens acolhidas nas:
·
Casa

do Parque
da Encosta
·
Casa do Infantado
·
Casa da Ameixoeira
·
Casa do Mar
·
Casa do Gil
·
Lar de Adolfo Coelho
·
Lar Especializado Entre Mundos
·
Casa da Luz
·
Casa Maria Droste
·
Casa

Das 913 consultas realizadas por estas crianças/jovens, 147 foram
rastreios e 766 foram de tratamento/acompanhamento de
alterações detetadas. Importa realçar que destas 766, cerca de 63%
foram consultas de psicologia, 12% foram sessões de terapia da fala
e 12% foram consultas de tratamento dentário. Foram também
realizadas 2 ecografias ginecológicas.
Nestes últimos sete anos, desde 2014, a nossa intervenção
abrangeu 304 crianças e jovens, com 5.492 consultas, rastreios,
tratamentos e exames complementares de diagnóstico realizados
nas instalações da Fundação.

CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

