
 

CONTRIBUTO DA FNSBS PARA O ESTUDO GERAÇÕES MAIS SAUDÁVEIS 

 

Introdução 

 

 A Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso (adiante abreviadamente designada por 

FNSBS ou Fundação) dedica-se, desde 1951, à promoção da saúde e do desenvolvimento 

humano com foco privilegiado na gestação e na saúde da criança. 

 Através de um modelo de vigilância e cuidados integrados (ver breve descritivo em 

anexo) a FNSBS tem tido uma atuação a nível local (com localização dos respetivos serviços de 

saúde na freguesia de Belém), garantindo o Acesso a todos os que os procuram. 

Entende a FNSBS que o estudo Gerações Mais Saudáveis – Políticas Públicas de 

Promoção de Saúde das Crianças e Jovens em Portugal é um contributo fundamental no 

presente da sociedade portuguesa. Pela sua qualidade técnica intrínseca, pelas entidades que 

para o mesmo contribuíram e também pela necessidade que há em acelerar, na sociedade 

portuguesa, a tomada de consciência da importância da saúde infantil, quer como meio de 

promover todo o potencial de desenvolvimento humano de cada pessoa, quer pelos impactos 

que esta tem na saúde adulta, nomeadamente pela adoção consciente de estilos de vida 

saudáveis. 

 Deste modo visa o presente contributo, no âmbito da discussão pública aberta até ao 

dia 3 de janeiro de 2019: 

1º.-  Reconhecer a importância e elogiar o estudo, pela sua qualidade intrínseca e pelos 

seus potenciais impactos. 

2º.-  Modestamente apresentar alguns contributos adicionais, resultado da experiência 

local da Fundação e de alguns estudos internacionais monitorizados 

recentemente. 

 
 

Contributos 

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: 

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. 

Os contributos serão apresentados de modo sumário a título de notas soltas sempre na 

sequência da experiência avaliada / aprendizagem decorrentes da prática da FNSBS ou de 

estudos que tem realizado ou acompanhado. 
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1º.- Promoção da saúde na primeira e segunda infâncias 

 

No modelo da FNSBS: Notas de contributo: 

i) a vigilância de saúde infantil é assegurada 

por pediatra e enfermeira, tendo esta o 

papel de Gatekeeper no sistema da FNSBS. 

Todos os técnicos de saúde têm uma 

visão holística da criança e família; 

ii) há para todas as crianças uma avaliação 

do risco de doença/problemas 

relacionados com a saúde, em função 

nomeadamente do histórico, pessoal e 

familiar, e dos determinantes sociais, 

sendo aferido o programa de vigilância 

em função desse risco; 

iii) é valorizada a deteção precoce de 

alterações, nomeadamente ao nível da 

cardiologia, visão, audição, saúde oral e 

desenvolvimento global, por médicos 

especialistas, enfermeiras e higienista 

oral, em idades-marco do 

desenvolvimento infantil, através de 

rastreios programados, por exemplo: 

 Cardiologia – 1º. ano; 

 Audição – 0 - 3 meses e 4 e 6 anos; 

 Visão – 6 - 12 meses e 4 e 6 anos; 

 Oral – de 6 em 6 meses, a partir dos 3 

anos. 

0) é um pré-requisito muito importante a 

preparação para a parentalidade. Criar 

condições adequadas de vinculação e 

acolhimento do (novo) filho é essencial, 

bem como apoiar o casal na dinâmica de 

acolhimento após o nascimento, sempre 

que este o entenda necessário. Para este 

efeito a FNSBS, para além da vigilância 

ginecológica-obstétrica, promove um 

Programa de Preparação para a 

Parentalidade (14h) dirigido ao casal e 

dispõe de Enfermeiras, especializadas e 

de família, disponíveis telefónica e 

presencialmente para o acompanha-

mento. 

i) a vigilância de saúde infantil é 

assegurada através de consultas com 

pediatra (interno ou externo à FNSBS) 

alternadas com consultas de enfermeira, 

especialista em saúde infantil. Este 

trabalho de equipa assegura uma maior 

riqueza / diversidade / proximidade no 

acompanhamento, proporcionando 

maior rede e educação para a saúde, aos 

pais e crianças. 

ii) o modelo ajustado ao risco e os rastreios 

programados permitem a deteção 

precoce de qualquer alteração, ainda 

mesmo sem evidência de sintomas e, 

nestas idades, com estimulação 

adequada, tem sido possível reverter a 

maior parte dessas alterações. 

 

Recomenda-se a generalização dos Programas de Promoção da Parentalidade, a 

vigilância em equipa (médico – enfermeira de família) e a realização de rastreios programados 

em idades-chave do desenvolvimento infantil (cardiológico, visão, audição, oral). Acreditamos 

que estas políticas são fundamentais na criação de condições de acolhimento e vinculação 

adequadas, bem como permitem a deteção e tratamento eficazes da maior parte de doenças 

(nomeadamente as crónicas) evitáveis. 
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2º.- Saúde Mental 

 

No modelo da FNSBS: Notas de contributo: 

i) na sequência da audição de vários atores 

e representantes da comunidade local e 

constatada no terreno a necessidade, a 

FNSBS iniciou em 2013 a prestação de 

serviços de psicologia e de terapia da fala 

que registam, no período 2014-2018, um 

crescimento superior a 20% por ano; 

ii) na sequência desta dinâmica a equipa de 

profissionais de saúde teve de ser 

reforçada já no ano 2018 com 

Pedopsiquiatra e Técnica Superior de 

Educação Especial / Reabilitação / 

Psicomotricidade; 

iii) no início de 2019 o acompanhamento 

das crianças e adolescentes em vigilância 

prolongada nestes domínios passará a 

contemplar abordagens experimentais 

em grupo, com valorização das 

expressões (drama, arte plástica, 

musicoterapia), visando nomeadamente 

o desenvolvimento de competências 

pessoais e sociais, bem como o reforço 

de uma estratégia interpares de 

prevenção do suicídio adolescente. 

i) encontrando-se eventualmente 

subconsiderada em Portugal a expressão 

do problema de saúde mental entre a 

população infantil e juvenil, considera-se 

necessário melhorar o sistema de 

deteção e registo a nível nacional; 

ii) urge que seja apoiada a criação dos 

serviços previstos no PNSM-Plano 

Nacional para a Saúde Mental, 

nomeadamente dos serviços 

especializados a nível local; 

iii) recomenda-se o recurso à adoção de 

programas experimentais de cuja 

avaliação resulte a possibilidade de 

aceleração da curva de aprendizagem a 

nível nacional sobre os que proporcionam 

um maior retorno sobre a promoção da 

saúde mental de crianças e jovens. 

  

Considera-se ainda pertinente a constituição de uma plataforma que permita o registo 

de programas experimentais e respetivos resultados avaliados. 
 
 

3º.- Acesso a Cuidados de Saúde 

 

No modelo da FNSBS: Notas de contributo: 

i) todas as crianças que procuram a FNSBS 

têm acesso aos serviços disponíveis, 

independentemente da sua condição 

socioeconómica; 

ii) todas as crianças cumprem o Plano 

Nacional de Vacinação (0 – 18 anos), 

beneficiando do Protocolo FNSBS – SNS; 

iii) todas as crianças abrangidas beneficiam 

dos tratamentos dentários a que o 

i) é fundamental garantir o acesso a 

cuidados básicos de saúde a todas as 

crianças. Muitas ainda não têm acesso a 

médico de família ou pediatra; 

ii) é recomendável que o acesso à vacinação 

se possa fazer de modo próximo e 

generalizado, recorrendo a outras 

instituições que não exclusivamente as 

do SNS; 
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Cheque-Dentista dá acesso; 

iv) 90% das crianças com alterações 

detetadas nos rastreios têm encontrado 

resposta na FNSBS, mas há patologias 

que carecem de cuidados hospitalares e 

que chegam a ter 2 anos de lista de 

espera; 

v) as respostas do SNIPI são muito 

insuficientes. 

iii) é recomendável que o Cheque-Dentista 

não se confine apenas à distribuição nos 

estabelecimentos públicos da educação 

e/ou que possa abranger os rastreios de 

Higiene Oral nos locais onde não estão 

ainda a ser realizados; 

iv) é recomendável que, à semelhança do    

Cheque-Dentista, se crie um Cheque-

Visão dada a escassez de oftalmologistas 

no SNS; 

v) é urgente alargar no terreno a 

capacidade e equipas do SNIPI – Serviço 

Nacional de Intervenção Precoce na 

Infância – que, pelo menos na Região de 

Lisboa, é ainda muito insuficiente. 
 
 
 

4º.- Proteção social das crianças e desenvolvimento 

 

No modelo da FNSBS: Notas de contributo: 

Desde 2014 a FNSBS tem sido procurada por 

instituições de acolhimento que têm a cargo, 

por decisão judicial, crianças em definição 

de projeto de vida ou acolhidas até à 

respetiva autonomização. 

No momento presente são 15 as instituições 

apoiadas e 120 as crianças em situação de 

vigilância continuada de saúde na Fundação. 

i) é importante que a sociedade 

portuguesa aprofunde o conhecimento 

sobre os efeitos da institucionalização no 

desenvolvimento humano e aperfeiçoe 

as respostas de acolhimento, 

proporcionando condições adequadas de 

cuidado e vinculação; 

ii) é importante que também o SNS se 

sensibilize para a necessidade de regras 

especiais que permitam o acesso e 

vigilância de saúde a estas crianças que, 

desinseridas das suas comunidades de 

origem, rodam entre instituições e 

praticamente só são atendidas em 

condições já de urgência ou emergência 

médica em hospitais; 

iii) é importante que se perceba que o peso 

dos determinantes sociais sobre estas 

crianças é maior e gerador de doença e, 

consequentemente, de maior neces-

sidade de vigilância e de terapias, 

devendo aquelas ter atendimento 

prioritário em centros de saúde e SNIPI 

ou outras estruturas adequadas. 
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5º.- Monitorização dos impactos 

 

No modelo da FNSBS: Notas de contributo: 

i) a FNSBS realiza anualmente avaliações 

de satisfação e nos últimos anos tem 

apurado também os resultados de 

auto-perceções do estado de saúde, do 

próprio e familiares (inclui apuramento 

de resultados junto dos utentes 

adolescentes); 

ii) pontualmente a FNSBS tem realizado 

outros estudos e avaliações de impacto 

em torno, por exemplo, dos Programas 

de Saúde Oral e de Saúde da Visão, 

apurando nestes taxas muito 

distintivas (se comparadas com as 

disponíveis para a população em geral) 

e um SROI – de 7,17€ de retorno social 

para cada 1€ investido em Saúde Oral; 

iii) a FNSBS está a concluir, em parceria 

com a Nova Business School of 

Economics, um amplo estudo de 

revisão de literatura sobre conexões e 

impactos decorrentes do investimento 

em saúde infantil. 

i)  os resultados apurados regularmente pela 
FNSBS, em avaliações de satisfação e de 
auto-perceção do estado de saúde indiciam 
que um modelo de cuidados integrados, de 
proximidade e assente numa relação de 
confiança centrada na enfermeira de família, 
proporciona níveis, de satisfação com os 

serviços de saúde e de auto-perceção do 
estado de saúde, superiores aos da 
população em geral; 

ii)  recomenda-se também o registo regular em 
Portugal face a outros indicadores utilizados 
pela OMS- Organização Mundial de Saúde e 
com impacto na Saúde Infantil, 
nomeadamente: mulheres sem apoio para 
planeamento familiar; cobertura de serviço 
pré-natal (mínimo de 1 a 4 consultas), etc…; 

iii) após a análise de cerca de 150 estudos(1)  
realizados a nível internacional parecem 
constituir evidências científicas, 
designadamente: 
 A existência de correlação segura entre a 

saúde infantil e o padrão de consumos de 
cuidados de saúde em jovem, adulto e 
adulto sénior; 

 A constatação de efeitos, em saúde e 
sociais, em consequência do investimento 

em saúde pré-natal e infantil. 
Entre os efeitos em saúde há correlações 
estabelecidas para indicadores como o Índice 
de Massa Corporal, as NCD’s (Doenças Crónicas 
não Transmissíveis) e anos de vida perdidos 
prematuramente ou vividos sem qualidade. 
Entre os efeitos sociais contam-se: 
indicadores de sucesso e abandono escolares, 
empregabilidade, absentismo laboral. 
Estão também constatadas correlações 
entre o fator institucionalização de crianças 

e os efeitos no desenvolvimento infantil. 

                                                           
(1) 

Entre estes estudos refere-se expressamente um pelo interesse que pode revestir para o documento em 
discussão pública. No estudo citado adiante a mediana do ROI encontrado após a análise de 2.957 estudos foi 
de um retorno de 14,3 para 1. Trata-se do estudo de Masters, R. et al. (2017). Return on investment of public 
health interventions: a systematic review. Journal of Epidemol Community Health 
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Em conclusão: 

 

Em suma, a FNSBS elogia a iniciativa do Conselho Nacional da Saúde de produção do 

Relatório Gerações mais Saudáveis – políticas públicas de promoção de saúde das crianças e 

jovens em Portugal na medida em que o mesmo pode constituir um contributo significativo à 

colocação das crianças no coração das políticas e dos progressos de equidade e 

sustentabilidade, na sociedade portuguesa. 

E recomenda que este conjunto articulado de políticas (incluindo também uma política 

pré-natal) conte, na sua concretização, com múltiplos agentes entre os quais se inscrevem 

também as instituições privadas de solidariedade social com fins de saúde (através de acordos 

atípicos de segurança social, serviços convencionados, protocolos diversos, títulos de impacto 

social, parcerias para o impacto, cheques-visão, etc…). Este é um aspeto a destacar: 

i) porque, ao fazer-se depender a resposta articulada exclusivamente do setor público, 

pode-se impedir a mobilização de recursos privados disponíveis em torno desta 

causa; 

ii) e manter filtrado o acesso e a equidade, na proporção da escassez de recursos do 

SNS, implica nomeadamente tempos de espera superiores e inaceitáveis, face ao 

tempo de vida (e janela de oportunidade) de desenvolvimento de cada criança. 

Atendendo às necessidades da população e focados no objetivo de promoção de melhores 

resultados de saúde e de maior qualidade dos cuidados, poderão os decisores desenhar um 

sistema de saúde integrado, com instituições, estruturas e processos complementares que 

promova a real acessibilidade de todos os cidadãos (porque cobertura e acessibilidade têm sido 

em Portugal, de facto, realidades distintas).  

Por fim, elogiando o alcance do documento em discussão pública, a FNSBS gostaria 

ainda de propor que se equacionassem adicionalmente, no domínio das políticas e medidas 

públicas com impacto na promoção e proteção de saúde das crianças e jovens dos 0 aos 18 

anos: 

 a possibilidade de concessão de licenças parentais com a duração de 1 ano (mesmo 

que remuneradas apenas parcialmente); 

 um ratio mínimo de funcionários por criança de 1 para 15, no âmbito da educação 

pré-escolar; 

 o aumento da cobertura da população em idade da 1ª. infância com creches, das 

quais pelo menos 1/4 apoiada; 

 uma política de formação adequada dos cuidadores formais e informais da 1ª 

infância. 
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É que: 

“são as interações precoces das crianças com os outros e, particularmente, com a 

família e com as pessoas que cuidam deles, que estabelecem os padrões de conexões 

neurais e os equilíbrios químicos que influenciam profundamente o que vamos ser, o 

que vamos ser capazes de fazer e como vamos reagir ao mundo que nos rodeia”
(2). 

 E Portugal está ainda longe de atingir o patamar da Taxa de Pobreza Infantil inferior a 

10% que traduz uma das medidas de avaliação que a UNICEF utiliza para classificar o grau de 

transição entre os países economicamente desenvolvidos face à problemática dos cuidados na 

primeira infância. 

 

Cuidamos Hoje do Amanhã! 

 

Lisboa, 2 de janeiro de 2019 

 

 

PELA EQUIPA DA FNSBS 

Paula Nanita, Administradora Executiva 

Maria do Carmo Ferin Cunha, Enfermeira Diretora 

Mafalda Lourenço, Técnica Superior de Política Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(2)

 UNICEF (2008), “A transição dos cuidados na primeira infância – Uma tabela classificativa dos serviços de 
educação e cuidados na primeira infância nos países economicamente desenvolvidos”, pág.5. 
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ANEXO 

Breve Descritivo do Modelo de Promoção da Saúde da FNSBS 

A Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso dedica-se, desde 1951, a fins de saúde e de 

desenvolvimento humano, com foco preferencial na saúde da criança e da mulher. 

Orientada pela Visão de que “estimular o desenvolvimento infantil, pela promoção da saúde, é um 

fator crítico para o desenvolvimento e bem-estar humanos”, a Fundação proporciona um modelo de 

vigilância de saúde infantil assente nas melhores práticas de medicina preventiva e personalizada e de 

enfermagem de família, atuando precocemente, prevenindo e gerindo a doença.  

A abordagem da Fundação inclui rastreios planeados, que possibilitam a deteção precoce de alterações 

e seu diagnóstico em tempo útil, o acompanhamento e tratamento da maior parte das situações de 

doença identificadas e atividades de educação para a saúde, que visam proporcionar a cada cidadão e 

família uma informação que contribua para a adoção de comportamentos e estilos de vida saudáveis.  

A ação da Fundação tem incidido predominantemente no acompanhamento da gestação e nas crianças 

e jovens dos 0 aos 18 anos, integrando neste caso o trabalho de enfermeiras, pediatras, otorrinos, 

oftalmologistas, médicos dentistas, ortodoncistas e higienista oral, cardiologista pediátrico, imuno-

alergologista e pediatra de desenvolvimento. É marca distintiva (e muito valorizada pelos utentes) da 

Fundação, a combinação da vigilância através dos rastreios (focados em marcos decisivos 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.  

 

Figura nº.1 

Esquema do Modelo de Vigilância de Saúde Infantil da Fundação 

  

 

 

Em suma, no modelo de saúde infantil protagonizado pela Fundação (ver diagrama seguinte), 

fortemente marcado por uma cultura: 

i) de prevenção primária (que evita a doença); 
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ii) de prevenção secundária (que deteta precocemente qualquer problema através da realização de 

rastreios programados);   

iii) de promoção da saúde, capacitando as famílias para deterem um controlo acrescido sobre a 

mesma e o que a determina, através de ações de educação para a saúde e ações de suporte para 

que a família atinja um ótimo nível de bem-estar.  

O que se almeja é, em resultado deste investimento feito nos primeiros anos de vida, obter uma 

melhor saúde infantil, associada a maior bem-estar, maior sucesso educativo e maior integração social. 

E, a prazo, uma sociedade sustentável caracterizada por cidadãos mais responsáveis e saudáveis: com 

maior qualidade de vida, maior empregabilidade, maior capacidade de trabalho e menos mortes 

prematuras por causas evitáveis.   

Figura nº.2 

Modelo de Saúde Infantil da Fundação, seus determinantes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fidelidade à missão original não prejudicou, no entanto que, no desenvolvimento institucional recente, 

a Fundação, face às dinâmicas presentes na sociedade portuguesa evoluísse no seu posicionamento.  
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Nestas dinâmicas em presença contam-se designadamente:   

 
i)  um acentuado envelhecimento da sociedade portuguesa (hoje o 4º. país mais envelhecido do 

mundo);  

ii) um peso relativo de 88,5% do total de anos de vida perdidos por doença ou  incapacidade - 

conceito que permite compreender os problemas da saúde tendo em conta as mortes prematuras 

e a incapacidade – devido a doenças crónicas não transmissíveis (NCDs), entre as quais se contam, 

por exemplo: a diabetes, as doenças cardio e cérebro-vasculares e o cancro;  

iii) um aumento crescente (superior a 30%) das perturbações dos órgãos dos sentidos, desde 1990.  

 

Assim, sensível e atenta às necessidades da população portuguesa, no período 2014 – 2018 e em linha 

com as mais recentes tendências internacionais, a Fundação consolidou a oferta das especialidades 

abertas em 2013, a saber:   

i) Medicina Geral e Familiar e Nutrição, reforçando a sua capacidade de acompanhamento da 

população jovem e adulta, no âmbito da prevenção e gestão da doença crónica, nomeadamente da 

diabetes;    

ii) Psicologia, Infantil e Juvenil, e Terapia da Fala, reforçando as suas competências de intervenção 

precoce;  

iii) Programas de Preparação para a Parentalidade e de Recuperação Pós-parto; 

Bem como complementou os serviços já disponíveis, nomeadamente: 

 

i) abrindo novos: Ortodôncia Fixa; Pedopsiquiatria e Psicomotricidade;  

ii) reforçando os meios de diagnóstico e terapêutica nas áreas de cardiologia pediátrica e de 

ginecologia-obstetrícia (ecografia, eletrocardiografia, criocoagulação,…) 

iii) alargando especialidades previamente apenas dedicadas às crianças também à população adulta, 

caso da imuno-alergologia e da otorrinolaringologia. 

 

Nesta evolução a Fundação mantém a sua abordagem humanizada marcada por uma forte 

proximidade, centrada nas famílias, focada 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 permite a 

comparação – casos da saúde oral e da saúde da visão, por exemplo). 
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