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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:

DESTAQUE
Fundação celebra 70 anos a cuidar hoje do amanhã!
Orientada pela Visão de que “estimular o desenvolvimento infantil,
pela promoção da saúde, é um fator crítico para o desenvolvimento
humano”, a Fundação proporciona um modelo de vigilância de
saúde assente nas melhores praticas de medicina preventiva e personalizada e de enfermagem de família, actuando precocemente,
prevenindo e gerindo a doença. Saiba mais na página seguinte.

https://fnsbs.pt/saudejovem.html
SAÚDE INFANTIL E JOVEM
(0-18 anos)

https://fnsbs.pt/saudecrianca.html

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

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

Planeamento Familiar
Acompanhamento Pós-Menopausa

SABIA QUE... há novidades nos prazos do IRS

70
anos

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

Conte Connosco. Contamos consigo!
Sem qualquer custo, pode consignar 0,5% do seu IRS.

Nas declarações automáticas, o prazo para comunicar a entidade a
consignar os 0,5% IRS termina a 31 de março de 2021.
500847754
Cuidamos Hoje do Amanhã
https://www.acesso.gov.pt/v2/loginForm;cagreginter_JSessionID=kFnKMzPzMyNALyb8lXPTqpabSDbIxUUofm019Ih6icuCzI1PF6b-!724265655!Aceda ao Portal das finanças selecione a entidade com o NIF
1414653291?partID=DAIR&path=/dadosagregadoirs/
500847754 Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso, para, sem
qualquer custo para si, nos ajudar a proporcionar a vigilância de
saúde atempada e necessária às crianças em situação de acolhimento institucional. No ano 2020, conseguimos oferecer cuidados
de saúde a 176 crianças e jovens de 19 casas de acolhimento, com
913 consultas realizadas: 147 rastreios e 766 tratamentos/acompanhamento de alterações detetadas, na maioria consultas de
psicologia, de terapia da fala e de tratamento dentário.
Contamos consigo para garantir a continuidade desta linha de
atividade da Fundação!https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/IRS_2020_prazos.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/IRS_2020_prazos.pdf

OUTRAS

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

COVID-19. Estratégias de Autocuidado e Bem-estar
O seu bem-estar é essencial para uma boa saúde
psicológica. No contexto de pandemia que vivemos,
vigiarmos o nosso bem-estar e estarmos atentos aos
sinais que o nosso corpo nos dá, pode ser um grande
desafio. Para saber reconhecer os estados e sensações
de alerta, e para aprender algumas estratégias para
conseguir defender a sua saúde psicológica, a Ordem
dos Psicólogos Portugueses disponibilizahttps://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/factsheet_autocuidado_bemestar.pdf
uma “Fact
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/factsheet_autocuidado_bemestar.pdf
sheet sobre Autocuidado e Bem-estar”

Enfermeira estagiária Jéssica Fonseca

https://fnsbs.pt/index.html
EXAMES

RASTREIO BIOQUÍMICO PRÉ-NATAL
TESTE DO PEZINHO
ECOGRAFIAS

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

Ginecologia / Obstetrícia, 3D / 4D /
Morfológicas e Cardiologia Pediátrica e Fetal

ANÁLISES

https://pagamentospontuais.org/
PAGAMENTO PONTUAL 2021,
Pelo 5º ano consecutivo a Fundação recebe o selo COMPROMISSO
reconhecimento pelo pagamento atempado e acordado com os seus fornecedores.
A Fundação faz parte das 1.507 empresas e organizações que demonstram claramente que é
possível honrar os compromissos assumidos com responsabilidade e cooperar para a
competitividade da economia portuguesa.

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

PRÓXIMAS AÇÕES
ed

en
tis
ta

PROGRAMA PREPARAÇÃO PARA O PARTO, NASCIMENTO E PARENTALIDADE
queremos
preparar a vinda
do nosso bebé!

Horário: Quintas-feiras das 18h às 20h

Programa de 7 sessões,
em ciclos contínuos.
Enfermeira
Fátima Esteves

Inscrições em atendimento@fnsbs.pt ou 213031420
Registo ERS nº E117672
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FUNDAÇÃO CELEBRA 70 ANOS A CUIDAR HOJE DO AMANHÃ
Orientada pela Visão de que “estimular o desenvolvimento infantil, pela promoção da saúde, é um fator
crítico para o desenvolvimento humano”, a Fundação proporciona um modelo de vigilância de saúde
assente nas melhores praticas de medicina preventiva e personalizada e de enfermagem de família,
actuando precocemente, prevenindo e gerindo a doença.
No modelo de saúde da Fundação, a família constitui-se como um núcleo fundamental à construção de
cada um dos seus membros como pessoa na sua globalidade física, psicológica, sociocultural e espiritual,
procurando responder às necessidades decorrentes do seu ciclo de vida, com principal relevância para as
etapas da gestação e da saúde da criança (0 - 18 anos).
É marca distintiva (e muito valorizada pelos utentes) da Fundação, a combinação da vigilância através dos
rastreios (em idades decisivas do desenvolvimento infantil e ajustados ao risco de cada utente) com o
diagnóstico precoce e a intervenção terapêutica em tempo útil, esta sempre que necessária e possível em
ambulatório.

Trabalho articulado entre Enfermeiras de
Família e Pediatras, Otorrinos, Oftalmologistas,
Médicos Dentistas, Higienistas Orais e
Cardiologistas Pediátricos
Avaliação do Desenvolvimento,
Psicologia, Terapia da Fala,
Pedopsiquiatria, Psicomotricidade,
Terapia Familiar, Nutrição,
Ortodôncia e Alergologia

Ganhos de saúde e maiores
níveis de sucesso escolar
e Bem-Estar Infantil

Rastreios planeados
em idades-marco do
Desenvolvimento Infantil
permitem

Programa Integrado
de Vigilância de Saúde
0 - 18 anos

Tratamento em
tempo útil

Deteção-precoce de alterações
do Desenvolvimento Infantil

Atendimento diário a crianças
em situação de doença

Modelo de Saúde Infantil e Juvenil da Fundação
Ao longo dos 70 anos de atividade, o âmbito da Fundação tem evoluído, contemplando o alargamento dos
serviços, em consonância com os tempos e as novas exigências das famílias a que a Fundação de forma
continuada procura dar resposta.

MISSÃO - Ser uma instituição focada na promoção da saúde e na prevenção da
doença, com especial incidência na gestação, na saúde da criança e do
adolescente e em abordagens preventivas, prosseguindo o bem geral.

Nesta evolução a Fundação manteve a sua abordagem humanizada marcada por uma forte proximidade,
centrada nas famílias, na promoção da saúde e na prevenção da doença, obtendo:
·
níveis de satisfação por parte dos seus utentes/clientes muito elevados (na ordem dos 96%-100% de
avaliações de Bom e Muito Bom);
·
perceções do estado de saúde do próprio e dos familiares superiores às da população em geral (87-88%
de Bom a Ótimo e superior a 99% para as crianças);
·
e resultados em saúde distintivos (quando a disponibilidade de indicadores para a população em geral
permitiu a comparação – casos da saúde oral e da saúde da visão, por exemplo).
A Fundação assume uma cultura de criação de Valor Partilhado, envolvendo na sua estratégia de atuação todos os stakeholders, potenciando a
capacidade de promover famílias, comunidades e uma sociedade mais saudáveis. Esta cultura de partilha foi, tradicionalmente, sendo
desenvolvida com entidades ou iniciativas de relevância nacional, alargando-se o perímetro,
com parcerias de âmbito internacional, no intuito
https://fnsbs.pt/parcerias.html
de partilhar e detetar boas práticas.
Em 2021, a Fundação comemora os 70 anos de existência em plena atividade e com o foco centrado na importância dos primeiros meses e anos
de vida, em particular os primeiros 1.000 dias de vida, no processo de desenvolvimento humano e da sua importância para a construção de uma
sociedade mais saudável e sustentável.

CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

