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Acreditamos nas crianças. 
Na sua energia infindável para superar todos os desafios  
e na alegria sincera com que contagiam quem os rodeia. 
São elas o nosso futuro e é com elas que o criamos.  

Acreditamos nos outros.
Na solidariedade, no altruísmo e no amor, em pessoas  
capazes de transformar choro em riso, dor em conforto,  
desespero em esperança.  
Acreditamos porque vêmo-las todos os dias.

Acreditamos em nós. 
Queremos fazer a diferença. Gostamos de fazer diferente.
As alegrias dão-nos a motivação, mas são as adversidades  
que nos fazem estar aqui. Sabemos que a mudança demora.  
Ainda bem que a resiliência é o nosso forte.
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A nossa história

Desde 1999 que dedicamos a nossa acção, actividades e projectos ao bem-estar das crianças, 
numa atitude pioneira no desenvolvimento de projectos de saúde pediátrica e reintegração social. 
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Este é o Pedro. 
Conheça o seu  
caso aqui.
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Uma onda faz-se de muitas gotas

É apostando na inovação social que criamos ondas de mudança para muitas crianças 
com fragilidades clínicas, sociais e psicoemocionais.
 
Só assim podemos abrir caminho para o desenvolvimento de cada criança, partindo 
à descoberta de novas soluções e envolvendo cada vez mais adultos e crianças, pais 
e filhos, Estado, empresas e particulares, numa corrente positiva, onde todos podem 
aspirar a inspirar o próximo.

A Fundação do Gil é feita de pequenas gotas. Tal como a maior das ondas.
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Cuidados Domiciliários
Pediátricos

Com provas de elevada eficácia na melhoria 
do conforto e da qualidade de vida da criança 
e sua família e na optimização dos recursos 
hospitalares. 

Casa de Acolhimento

Chamada carinhosamente “Casa do Gil”, 
destina-se ao acolhimento de crianças  
que se encontram em risco social e/ou clínico  
e não podem estar junto das suas famílias. 
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Os nossos projectos

A Fundação do Gil tem vindo a assumir um papel de relevo na implementação de projectos 
verdadeiramente eficazes de  apoio à criança e à família, ajudando o Estado no combate à  exclusão 
destes grupos e na mitigação dos custos sociais  decorrentes destes processos.
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Esta é a Patrícia. 
Conheça o seu  
caso aqui.
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Cuidados Domiciliários Pediátricos

Os cuidados de saúde pediátricos no domicílio podem evitar 
internamentos desnecessários e prevenir a degradação psicossocial  
da criança e da família.

As equipas da Fundação do Gil, em parceria com os hospitais, aumentam 
os níveis de conforto, controlam sintomas e administram as terapêuticas 
necessárias, num ambiente mais protegido e adaptado à criança doente.

14 anos de CDP (2006 – 2020)

· Total crianças apoiadas: 4.500
· Total de visitas: 21.000
· Total de km: 750.000 Km (o equivalente a 19 voltas ao Mundo)
· Área clínica de maior referenciação: Pneumologia e Neonatologia
· 56 Concelhos em 13 Distritos (aprox. de Viana do Castelo a Évora)
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Esta é a Miriam. 
Conheça o seu  
caso aqui.Casa de Acolhimento

Também conhecida como “Casa do Gil”, destina-se ao acolhimento de 
crianças até aos 12 anos, que por se encontrarem em risco social e/ou 
clínico não podem regressar (de imediato) para junto das suas famílias.

Composta por uma equipa de profissionais especializados, a Casa trabalha 
três aspectos chave na infância e juventude: saúde, educação  
e acompanhamento psicossocial.

14 anos de Casa do Gil (2006 – 2020)

· Total crianças acolhidas: mais de 250
· Tempo médio de acolhimento: 16,5 meses
· Predominância do Género: Feminino
· Predominância de intervalo de idade: 0-3 anos
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https://www.youtube.com/watch?v=O6ZI2BK8844&t=12s&ab_channel=Funda%C3%A7%C3%A3odoGil
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Enquadramento Institucional:

No último triénio 2018 – 2020, a Fundação reforçou o seu novo modelo institucional e operacional, 
mantendo o seu papel de relevo na implementação de projectos de grande impacto social.
 
O documento ‘Fundação do Gil – Inovação Social na Saúde Pediátrica’ pretende lançar as bases da actuação 
da organização para o triénio 2021-2023, apresentando os conceitos subjacentes à criação de novos desafios 
e ao plano de sustentabilidade inerente à sua concretização.
 

1. Manter a linha de evolução dos seus projectos numa lógica de prestação de cuidados pediátricos 
integrados e multidisciplinares, totalmente alinhados com as novas políticas para a saúde, com 
especial enfoque na área da Saúde Mental Infantil e na Hospitalização Domiciliária Pediátrica;
 
2. Aumentar o grau de sustentabilidade financeira dos projectos existentes através de novos modelos 
de financiamento dos projectos e trabalhando de forma pro activa a sua própria sustentabilidade 
através da Casa do Jardim, reduzindo assim a dependência face ao sector público e privado.

 
O desafio para os próximos anos é ambicioso, mas a Fundação do Gil pretende manter o pioneirismo do seu 
trabalho continuando a apostar na inovação social criando ondas de mudança para muitas crianças com 
fragilidades clínicas, sociais e psicoemocionais.

Plano Estratégico 2021-2023
Inovação na Saúde Pediátrica



A Casa de Acolhimento da Fundação do Gil tem 
sido referenciada como um centro de excelência no 
acolhimento. Da tipologia de crianças acolhidas, cada vez 
mais se verifica um aumento considerável dos distúrbios 
emocionais, dificuldades de aprendizagem, alterações 
comportamentais e outras patologias similares que põem 
em causa o bem-estar da criança e a sua autonomização. 
A Casa tem prestado, quer interna, quer externamente 
um conjunto de apoios e terapias a esse nível.
 
A saúde mental revela-se, actualmente, como uma 
prioridade em qualquer sociedade sendo considerada 
como um indicador de qualidade de vida e tem-se 
transformado, portanto, num dos focos principais  
da intervenção da Casa de Acolhimento.
 
A intervenção em saúde mental em idade pediátrica 
acresce de importância pela sua capacidade diagnóstica 
e preventiva de problemáticas futuras. Muitas das 
doenças mentais em idade adulta revelam sintomas  
ou têm o seu início na infância ou adolescência, sendo 
que o diagnóstico precoce e uma correcta intervenção 
são fundamentais para uma boa evolução.

 

Atenta a esta realidade, a Casa de Acolhimento da 
Fundação do Gil quer aumentar as suas valências, 
através da criação de uma Unidade de Desenvolvimento 
Infantil (UDI) que seja capaz de dar resposta a essa 
problemática.

Não sendo, esta questão, um exclusivo da criança 
institucionalizada, a UDI será também aberta à sociedade 
civil. Passará a constar como um projecto da Fundação 
do Gil, autónomo e que, poderá crescer conforme  
as necessidades do país pretendendo-se desenvolver 
como Centro de referência na área da saúde mental 
pediátrica, com uma intervenção especializada  
e direccionada a toda a sociedade em regime de 
consultas privadas e com a existência de um banco social 
para as famílias que apresentem carências económicas, 
conjugada com a intervenção direccionada às crianças 
que fazem parte do projecto Casa do Gil.
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Saúde Mental na Infância
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Saúde Mental na Juventude e na Educação

As fundações de uma vida com saúde mental assentam nos primeiros anos. 
Mais de 50% das doenças mentais têm o seu início durante a adolescência. 
Os problemas de saúde mental podem ser encontrados em 10 a 20% dos jovens, com taxas mais altas 
entre os grupos desfavorecidos da população.

Os políticos e outros representantes são convidados a agir na saúde mental  
dos jovens e na educação incluindo :

· Garantir mecanismos para a detecção precoce através do sistema educativo;
· Disponibilizar programas que promovam as competências parentais;
· Promover a formação para os profissionais envolvidos na saúde, educação, juventude e outros 

sectores relevantes da saúde mental e bem-estar;
· Programas de prevenção do abuso, intimidação e violência para com os jovens e a exclusão 

social;
· Promover a participação dos jovens na educação, cultura, deporto e emprego.

Fonte: Pacto Europeu para a Saúde Mental e o Bem Estar
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Desenvolvimento Infantil: Apresentação

O projecto de Desenvolvimento Infantil da Fundação do Gil prevê um conjunto  
de terapeutas especializados para acompanhar as crianças e respectivas famílias, que apresentem 
dificuldades importantes no plano da integração escolar e social, decorrentes de problemáticas do 
foro físico, emocional ou comportamental.

A Equipa Técnica permitirá uma intervenção especializada e integrada, no plano familiar, social, 
psicopedagógico e terapêutico.

As terapias disponíveis incluirão:

· Psicologia Clínica;
· Psicopedagogia;
· Terapia da Fala,
· Educação Especial ;
· Terapia Ocupacional;
· Terapia pela Arte.
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Desenvolvimento Infantil: Terapias

Psicologia Clínica:  Aconselhamento e apoio psicológico a crianças e suas famílias em situação  
de risco que afectam o seu quotidiano;

Psicopedagogia: Apoio a crianças nas suas dificuldades académicas procurando de forma global 
integrar os processos cognitivos, emocionais, orgânicos, familiares, sociais e pedagógicos que 
interferem no processo de aprendizagem;

Terapia da Fala: Prevenção, avaliação e tratamento das perturbações da comunicação;

Educação Especial: Avaliação e intervenção à criança com necessidades educativas especiais  
de caracter permanente;

Terapia Ocupacional / Psicomotricidade: Intervenção ao nível das alterações cognitivas, afectivas, 
perceptivas e psico-motoras decorrentes ou não de distúrbios genéticos, traumáticos e/ou doenças 
adquiridas;

Terapia pela Arte: Intervenção psicoterapêutica através das artes.
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Desenvolvimento Infantil: Serviços

Apoio Domiciliário: Apoio terapêutico em contexto domiciliário em especialidades várias;

Assistente Social: Profissional disponível para apoiar todas as questões de índole social da família 
que se tornem pertinentes ao bom desenvolvimento da criança;

Técnico de Apoio à Família: Gestor integrado da família e da criança que pretende, de uma forma 
global, apoiar a família em questões relevantes;

Descanso do Cuidador: Técnico especializado que se desloca ao domicilio da criança e com ela 
realiza actividades especificas enquanto o cuidador se ausenta;

Terapias de Grupo aos Cuidadores: Grupos de cuidadores que, entre pares, partilhem entre si 
experiencias, dificuldades e formas de sucesso no apoio à infância.
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Desenvolvimento Infantil: 
Projecto de Arquitectura

Veja o vídeo  
de apresentação  
do projecto aqui.

Piso 0

5. 6.

7.

8.2.

4.

10. 9.

11.12.13.1.

3.

Planta do Piso 0  
N

Área Bruta = 182 m2

FUNDAÇÃO DO GIL, AV. DO BRASIL, PARQUE DE SAÚDE DE LISBOA
CLÍNICA DO GIL - PROJECTO DE ARQUITECTURA             ABRIL 2021
Luís Peixoto, Arquitecto, rua do Outeiro nº 2, Porto

1. Recepção      2. Gabinete 01      3. Corredor      4. Gabinete 02      5. Gabinete 03      6. Gabinete 04      7. Gabinete 05   
8. Gabinete 06   9. Escritório     10. Corredor     11. Copa     12. I.S.     13. I.S. Mob.        
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Em Portugal a experiência da HD é recente, ainda 
só contemplando adultos, e surgiu no Hospital 
Garcia de Orta, em Almada, em Novembro de 2015, 
como uma modalidade alternativa ao internamento 
convencional, inovadora e inédita em Portugal. 
Seguiu-se o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / 
Espinho (CHVNGE) em Março de 2018. Em 2019 o país 
já contava com 25 UHD e estavam previstas, até ao 
final de 2020, mais 14 unidades perfazendo um total 
de 39 UHD a nível nacional.
 
Ainda não se considera que exista em Portugal 
uma experiência de HD, no entanto os indicadores 
de saúde obtidos são muito satisfatórios e esta é já 
uma realidade incontornável no Sistema de Saúde 
Português.
 
A HD consiste no internamento de doentes agudos 
com necessidade de cuidados médicos hospitalares, 
mas praticados no domicílio do doente. Centra-

se nas necessidades do doente, mais humanizada 
e sem as complicações inerentes à hospitalização 
convencional, oferecendo um serviço de qualidade 
sempre que a permanência no hospital seja 
prescindível, que o doente e a sua família prefiram 
e tenham condições de acesso. Esta modalidade 
de internamento inovadora (em adultos), procura 
garantir mais e melhor acessibilidade aos cuidados 
de saúde, criar uma envolvência psico-social 
mais favorável ao doente durante o período de 
internamento, e valorizar o papel da família/ cuidador, 
prevenindo a rejeição, o abandono  
e a institucionalização.
 
Na área da pediatria, contudo, ainda não são 
conhecidos, em Portugal, projectos criados 
especificamente para a Hospitalização Domiciliária. 
Em termos de apoio domiciliário podemos realçar 
o contributo da Fundação do Gil com o seu Projecto 
Cuidados Domiciliários Pediátricos em parceria, até 
à data, com 6 hospitais centrais na região da Grande 
Lisboa e Porto.

Actualmente ainda não existe legislação referente  
à Hospitalização Domiciliária Pediátrica, mas  
a experiência de 16 anos da Fundação do Gil com  
o Projecto Cuidados Domiciliários Pediátricos mostra 
que essa necessidade existe e contribuirá para uma 
melhor prestação dos cuidados pediátricos.

Hospitalização 
Domiciliaria Pediátrica
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Neste momento existem muito poucas UHD 
específicas para a pediatria. Contudo a experiencia 
obtida de outras equipas direccionadas para 
os cuidados paliativos domiciliários revela-se 
importante para a formação deste projecto.

Na nossa experiência profissional tivemos contacto 
com a equipa da Unidade de Cuidados Paliativos 
Pediátrica do Hospital Virgen Del Rocio em 
Sevilha que apesar de não ser uma UHD, congrega 
um conjunto de Boas Práticas que consegue a 
coordenação clínica com o conjunto dos hospitais 
de Sevilha sendo a equipa de referência no terreno. 
Julgamos que estas Boas Práticas de organização 
poderiam ser adoptadas no futuro neste projecto da 
Fundação do Gil aproveitando as nossas boas relações 
profissionais construídas ao longo destes anos. 

Hospital Virgen Del Rocio (Sevilha)
Equipa da Unidade de Cuidados Paliativos
Iniciou a sua actividade em Agosto de 2016 com uma 
médica pediatra. Em Maio de 2017 juntou-se uma 
enfermeira, e em Agosto de 2018 um psicólogo. 

Actualmente, esta unidade tem uma equipa 
constituída por duas médicas, duas enfermeiras e um 
psicólogo. 

É a única Unidade de Cuidados Paliativos Pediátricos 
que presta assistência em toda a Sevilha, dando 
resposta aos pedidos dos 3 Hospitais existentes com 
serviço de pediatria, existindo uma boa articulação 
e comunicação entre todas as equipas clínicas dos 
diferentes hospitais:

• Hospital Virgen del Rocio (Hospital Infantil)
• Hospital Virgen Macarena
• Hospital Virgen del Valme

Funcionam de 2ª a 6ª feira, das 8h00 às 15h00, 
estando disponíveis 24h/dia por telefone, que 
passa por todos os elementos da equipa. A 2ª feira 
é reservada para reunião de equipa, organização 
da semana e discussão das ocorrências do fim-de-
semana. Todos os dias são visitados doentes paliativos 
e reservam as 4ªs feiras para os doentes crónicos 
complexos. 

Experiência Internacional

Plano Estratégico 2021-2023
Inovação na Saúde Pediátrica



17

À data tinham mais de 50 crianças em Cuidados 
Paliativos dos três hospitais, distribuídos por 3 níveis 
de cuidados:

• Nível 1: Criança com necessidades paliativas, 
mas sem necessitar da intervenção directa da 
equipa; 
• Nível 2: Criança com necessidade da intervenção 
directa da equipa de Cuidados Paliativos em 
conjunto com outras especialidades responsáveis 
pela criança;
• Nível 3: Criança em Cuidados Paliativos -  
A equipa assume toda a responsabilidade sobre os 
cuidados da criança e com uma vigilância 24h/dia.

Procedimentos usados pela equipa no 
acompanhamento na fase de luto:

• Acompanhamento no funeral é deixado ao 
critério de cada elemento da equipa;
• 1 Semana pós-morte: telefonema à família;
• 1 Mês pós-morte: visita domiciliária com toda  
a equipa (se possível);
• Durante o 1º mês é enviada, por correio, uma 
Carta de Condolências que é assinada por toda  
a equipa;

• A família é acompanhada, consoante a 
necessidade, entre 3 a 6 meses pós-morte  
da criança;
• O trabalho do psicólogo, nesta fase, é 
fundamental no apoio à família e à equipa.

Os donativos monetários entregues a esta unidade 
são geridos pela Fundación PorqueViven, sediada em 
Madrid, que também apoia o Hospital Ninõ de Jesus. 
Com este apoio já foi possível integrar na equipa uma 
Musicoterapeuta (com grande aceitação por parte das 
crianças e famílias) e em breve será integrado um 
fisioterapeuta.

Hospital Infantil Universitário Nino De Jesus
Arrancou no último ano a 1ª Unidade pediátrica  
de hospitalização domiciliária da região de Madrid, 
que conseguiu evitar mais de 1.800 internamentos 
hospitalares no seu primeiro ano (2019) conseguindo 
visitar mais de 500 crianças e suas famílias. 

A equipa desta unidade é composta por 2 Pediatras  
e 4 enfermeiros, que realizam visitas domiciliárias 
bem como teleconsultas regulares. Esta equipa 
pediátrica dá apoio a crianças com patologias agudas, 
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com ou sem doença crónica de base: problemas 
respiratórios (asma, bronquites, bronquiolites…), 
infecções que necessitam de antibióticos 
intravenosos, tratamento de feridas e de controlo  
pós-operatório, entre outras.

Para poder ser admitido nesta unidade, a criança terá 
que estar estável clinicamente e a sua casa deverá 
reunir as condições mínimas de habitabilidade, assim 
como situar-se numa área geográfica não superior  
a 30 minutos de distância de carro.

A equipa faz visitas domiciliárias com a frequência 
necessária, tendo em conta a situação clínica das 
crianças admitidas na unidade. Para além disso  
a família dispõe da possibilidade de ter o contacto 
telefónico durante as 24h do dia.

As consultas por videochamada, telemóvel ou tablet 
são também um meio muito utilizado pelas equipas 
clínicas, monitorizando assim a situação clínica 
das crianças, evitando ao máximo situações de 
internamento hospitalar.

Esta unidade junta-se à Unidade já existente  
de Cuidados Paliativos Pediátricos, que conta já  
 com mais de 10 anos de experiencia ao domicílio.

Plano Estratégico 2021-2023
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Em suma:

A Fundação do Gil dedica-se há duas décadas a cuidar de crianças com expressivas fragilidades sociais  
e de saúde, actuando em ambiente residencial (Casa de Acolhimento) e ambiente domiciliário por meio  
dos Cuidados Domiciliários Pediátricos.
 
Na sua intervenção, feita em parceria com grandes hospitais públicos e sempre em ligação com as 
autoridades públicas do sector social e judicial, tem sido possível seguir a importância crescente que  
a Saúde Mental assume na compreensão das atitudes e comportamentos das crianças assistidas  
e dos seus cuidadores.
 

A Fundação do Gil acredita que esta experiência acumulada, em meios de extrema dificuldade clínica  
e social, pode constituir um relevante contributo para as Estratégias que estão a ser concebidas na decisiva 
área da Saúde Mental Infantil em Portugal e na consolidação das directrizes da Organização Mundial  
de Saúde, no que diz respeito à prestação dos Cuidados Paliativos Pediátricos no domicílio, bem como  
o futuro desafio da Hospitalização Domiciliária Pediátrica investindo e acreditando na continuidade  
e validade da prestação de cuidados pediátricos em casa.
 

Plano Estratégico 2021-2023
Inovação na Saúde Pediátrica



+351 21 355 24 50 
geral@fundacaodogil.pt
fundacaodogil.pt

Av. do Brasil, 53 D, 
Pavilhão 13,
Parque de Saúde de Lisboa
1700-063 Lisboa
Portugal

https://www.facebook.com/fundacaodogil/
https://www.youtube.com/user/fundacaodogil/videos
https://www.instagram.com/fundacaodogil/
https://www.linkedin.com/company/funda%C3%A7%C3%A3o-do-gil/
mailto:geral%40fundacaodogil.pt?subject=
https://fundacaodogil.pt/

