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MARCAR
CONSULTA

SAÚDE INFANTIL E JOVEM (0-18 anos)

SAÚDE DA MULHER (todas as idades)

SAÚDE DA FAMÍLIA (para todos)

EXAMES

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

Devido à pandemia CODIV-19 disponibili-
zamos os seguintes serviços de saúde:

  e-mail: geral@fnsbs.pt

  Estacionamento privativo

  Registo ERS nºE117672

ACORDOS COM SEGURADORAS
E OUTROS PARCEIROS
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Pediatria

Pedopsiquiatria

Terapia da Fala
Psicologia (até 21 anos)

Cardiologia Pediátrica

Saúde Infantil

Higiene Oral

  Saúde da Maternidade
  Preparação para o Parto e Parentalidade

  Saúde Ginecológica

  Terapia Conjugal/Familiar
  Linha de Apoio Psicológico

  O coronavírus no olhar de três crianças

  Saúde Familiar

  Nutrição

TESTE DO PEZINHO
RASTREIO BIOQUÍMICO PRÉ-NATAL

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

Também são administradas nos dias das 
consultas médicas ou de enfermeira, de 
forma a evitar mais deslocações.

ECOGRAFIAS

Morfológicas e Cardiologia Pediátrica e Fetal 

Ginecologia / Obstetrícia, 3D / 4D /

Contamos Consigo!

Consignar 0,5% do seu IRS à Fundação Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, com o NIF 500847754, significa, sem encargos para si, 
apoiar as crianças com necessidade de terapias e vigilância de 
saúde infantil, que não têm acesso noutros locais.

Em 2019 foram 164 as crianças/jovens de 18 casas de 
acolhimento, a beneficiar da oferta de vigilância de saúde infantil 
da Fundação, graças aos donativos angariados.

Com o contributo da consignação do IRS,  proporcionámos 1049 
consultas, tratamentos e rastreios, com destaque em Psicologia, 
Terapia da Fala, Medicina Dentária, Higiene Oral, Ortodôncia, 
Pediatria, Oftalmologia, entre outros.

SABIA QUE...

A Fundação desenvolve,
desde 1951, programas

de Vigilância 
de Saúde

500847754

em videoconferênciaPRÓXIMAS AÇÕES

O , pensado 
para os futuros pais e o bebé, em ciclos de 7 sessões, orientado pela Enf.ª Fátima Esteves, às 
quartas-feiras, a partir das 18h. Permite iniciar na sessão/semana mais conveniente e participar 
nos ciclos e sessões seguintes.

Programa “Preparação para o Parto, Nascimento e Parentalidade”

Inscrições gratuitas através de ou 213 031 420.  atendimento@fnsbs.pt

Dirigido aos casais com bebés, o Workshop “Chegou! E Agora Nós?” será realizado remotamente 
pela experiente Enfª Fátima Esteves, no dia 29 de maio das 18h às 20h.

Workshop “Chegou! E Agora Nós?”

A vacinação é uma . Um dos 
avanços mais marcantes em pediatria foi o declínio de algumas 
doenças infeciosas devido ao uso generalizado de vacinas. Desta 
forma associamo-nos à Semana Europeia de Vacinação (20-26 
abril de 2020). A nossa enfermeira especialista em Saúde Infantil 
e Pediátrica Enf.ª Ana Inês Costa explica. Saiba mais na página 
seguinte.

medida de saúde pública prioritária

DESTAQUE

Vacinação

ANÁLISES
6ªs. feiras das 8:30h às 10:30h

Utilização das máscaras de uso social COVID-19

Como colocar, utilizar e remover a máscara descartável de uso social/comunitá-
ria em segurança. Recomendações da DGS em: https://youtu.be/AJAWWArzpZw

Cuidados de Saúde Oral em tempos de COVID-19

A saúde oral faz parte da saúde geral. Saiba como manter-se 
saudável com o vídeo da DGS:

Cheque Dentista: o prazo de validade será prolongado até data 
que possibilite a sua utilização.

https://youtu.be/8VBEaKTXqQU

Conte Connosco! A Fundação mantém as portas abertas nos dias úteis.

A nova Linha de Apoio Psicológico – Dr.ª Carla Tavares 
– disponível nos dias úteis, está na linha de frente, dando 
resposta, em atendimento personalizado e orientando, com 
estratégias para lidar de forma construtiva a situação

.

211533854 

 
#FicarEmCasa

Alargámos os serviços de saúde, em teleconsulta:

• Pedopsiquiatria com a Drª. Leonor Sá Machado.

• Nutrição com a Drª. Rita Nunes.

A nossa equipa de enfermagem garante o atendimento telefónico, em horário alargado, das 8h30 – 
20h.

DrªLeonor
Sá Machado

Drª.Rita
Nunes

Drª.Carla
Tavares



A imunidade de grupo é uma condição na qual a maioria da 
população da comunidade está vacinada e a propagação de 
certas doenças é impedida, uma vez que a população que foi 
vacinada protege aqueles, que na mesma população, não 
foram vacinados.

VACINAÇÃO
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O foi criado há mais de 50 anos e, 
desde então, é gerido pela Direção Geral da Saúde – DGS. 
Atualmente, temos em vigor o Programa Nacional de Vacinação, que 
foi  implementado em  2017.  Todos os programas  de  vacinação  são

Programa Nacional de Vacinação 

De acordo com o Programa Nacional e Vacinação, o primeiro ano de 
vida é a idade de maior vulnerabilidade requerendo imunização 
precoce, para evitar doenças, que podem ser graves.

A vacina BCG é administrada às crianças com que estejam incluídas 
nos critérios de risco, de acordo com a Norma da DGS. Atualmente, 
Portugal apresenta baixo risco de infeção por tuberculose, 
recomenda-se a vacinação com BCG de crianças com idade inferior a 6 
anos pertencentes aos grupos de risco definidos pela DGS, cumprindo 
os critérios que estão recomendados pela OMS e UNICEF para se 
adotar uma estratégia de vacinação de grupos de risco.

Prevê-se que em outubro de 2020, o Programa Nacional de Vacinação 
sofra alterações, sendo incluída a vacina contra infeções por vírus do 
Papiloma humano de 9 genótipos também aos rapazes e a 
vacina contra infeções causadas pelo rotavírus a crianças, que 
apresentem critérios definidos pela DGS.

– HPV9 

Realça-se a especial atenção para os seguintes aspetos relativos à 
vacinação: 

As  do centro de vacinação, com 
vista a promover a adesão à vacinação, concentram-se em fornecer 
informação acessível sobre as vacinas, esclarecer a necessidade de 
cada uma, a doença que previne, potenciais efeitos adversos e 
idades-chave para a sua administração, de forma a obter o 
consentimento dos pais para o procedimento; apoiar os pais nas suas 
decisões esclarecidas;  envolvê-los na distração e implementação de 
outras estratégias não farmacológicas de alívio da dor durante a 
administração da vacina (por exemplo a amamentação); respeitar a 
vontade dos pais.

intervenções do/a Enfermeiro/a

i) A ideia de que administração de vacinas combinadas 
pode sobrecarregar o sistema imunitário da criança 
é errada, pois todas as vacinas foram submetidas a 
um controlo rigoroso sobre efeitos secundários e 
níveis de imunogenicidade após a administração.

ii) A informação amplamente difundida na internet e 
outros meios de comunicação sobre as vacinas pode 
ser incompleta, incorreta e enganadora, pelo que se 
sugere sempre a pesquisa em sites fidedignos, como 
por exemplo o site da DGS e o esclarecimento de 
dúvidas junto dos profissionais de saúde.

iii) A contraindicação para todas as imunizações é 
apenas um estado febril grave, porque estamos a 
evitar juntar o risco de efeitos secundários adversos 
da vacina a uma criança já doente ou identificar 
erroneamente um sintoma de doença como 
estando relacionado com a vacina. 

iv) A amamentação não é contraindicação para 
nenhuma vacina.

v) A vacina do sarampo, rubéola e parotidite epidémica 
não causa perturbação do espectro do autismo.

O Programa Nacional de Vacinação-  o seguinte 
:

PNV 2017 recomenda
esquema vacinal

Deste modo, uma elevada cobertura vacinal permite imunizar 
quem é vacinado, mas também evitar a propagação de 
doenças, uma vez que a imunidade de grupo impede a 
circulação de agentes patogénicos.

Comecemos por apresentar a definição de algumas palavra-chave, como imunização, vacinação, vacina, imunidade e imunidade de grupo.

A imunização é o processo de induzir ou fornecer artificialmente imunidade pela administração de um antigénio, de modo a estimular a 
formação de anticorpos. Por vezes, os termos imunização e vacinação são utilizados como sinónimos, mas não são, pois a administração de 
uma vacina não garante automaticamente a imunidade adequada.

A vacinação é o ato físico de administração de qualquer vacina.

A vacina é uma suspensão de microrganismos vivos (geralmente atenuados) ou inativados ou frações de microrganismos administrado 
para induzir imunidade e prevenir uma doença infeciosa ou as suas sequelas.

A imunidade é um estado herdado ou adquirido no qual um indivíduo é resistente à ocorrência ou aos efeitos de uma doença específica, 
particularmente de um agente infecioso.

universais e promovem a equidade, proporcionam igualdade de 
oportunidade, protegem a saúde, previnem as doenças.

Assim, o acesso à vacinação é um .direito fundamental

Autor:  Ana Inês Costa, enfermeira na Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso
Enfermeira Especialista em Saúde Infantil e Pediátrica; Licenciatura em Enfermagem; Pós-Licenciatura em Enfermagem na Área de Especialização em 
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria; Mestrado em Enfermagem; Pós-graduação em Cuidados Paliativos Pediátricos.

Fonte: Direção Geral da Saúde (2017). Programa Nacional de Vacinação.
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Hebatite B

Poliomielite

Difteria, tétano, tosse convulsa*

Infeções por Haemophilus
influenzae b

Infeções por Streptococus
pneumoniae
Infeções por Neisseria
meningitidis C
Sarampo, Parotidite epidémica,
Rubéola
Infeções por vírus do Papiloma
humano**

Nasc.

VHB 1

4
meses

Hib 1 Hib 2 Hib 3

6
meses

VHB 3VHB 2

2
meses

18
meses

Hib 4

DTPa 4 DTPa 5 Td 1 Td 2 Td 3 Td 4 Td 5...

VIP 1 VIP 2 VIP 3

DTPa 1

Pn13 1 Pn13 2

DTPa 2 DTPa 3

VIP 4 VIP 5

VASPR 2

Pn13 3

MenC 1

VASPR 1

HPV 1 2

* As grávidas serão vacinadas contra a tosse convulsa, o tétano e a difteria (Tdpa) em cada gravidez
** Aplicável apenas a raparigas, com o esquema 0, 6 meses
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