
                                                                                       

 
 

PLANO DE AÇÃO UCC Vouga – CARTEIRA DE SERVIÇOS 
 

Saúde Materna  

• Aulas de preparação para o parto 

 

Critérios de inclusão 

 Todas as mulheres/casais grávidos a residir no concelho 

  

 

Saúde Escolar/Saúde Oral  
• Plano Nacional de Saúde Escolar  

• Plano Nacional de Saúde Oral  

• Prevenção do consumo de álcool e tabaco aos jovens em idade escolar 

• Promoção da Saude Mental 

 

Critérios de inclusão 

Comunidade escolar do Agrupamento  

 

 

Cuidados continuados  
• Apoio domiciliário por uma equipa multidisciplinar 

 

Critérios de inclusão 

• A todas as pessoas residentes no concelho de Sever do Vouga, com os 

seguintes critérios de admissão: 

• Pessoas de todas as idades com dependência funcional; 

• Pessoas com doença crónica que necessitem de intervenção no domicílio; 

• Pessoas com necessidades de continuidade de cuidados iniciados nos 

hospitais/ unidades de internamento, e que se encontrem impossibilitadas 

de se deslocarem às Unidades de Saúde; 

• Cuidadores /familiares de pessoas dependentes. 

 

 

Rede Social  
 
Critérios de inclusão 

População residente no concelho 

 

 

Núcleo Social de Inserção 
 
Critérios de inclusão 

Beneficiários do rendimento social de inserção que tenham acordo na área da 

saúde e residentes no concelho  



                                                                                       

 
Intervenção Precoce na Infância 
 
Critérios de inclusão 

Crianças dos 0- 6 anos de idade, com alterações ou em risco de apresentar 

alterações nas estruturas ou funções do corpo 

 
 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens  
 
Critérios de inclusão 

Crianças e jovens em perigo, com idade ate 18 anos, residentes no concelho de 

Sever do Vouga e referenciadas a Comissão  

 
 
Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco    
 

Critérios de inclusão 

Crianças e/ou jovens dos 0-18 anos de idade e respetivas famílias, que se 

encontrem em situações de risco ou perigo a nível físico, psicológico ou social, 

residentes no concelho  

 
 
Programa Nacional de Saúde dos Idosos 
 “Capacitar para Bem-Fazer”  

 

Critérios de inclusão 

Cuidadores informais das pessoas em situação de dependência em contexto 

domiciliário a residir no concelho  

 

 

Programa Nacional de Prevenção e Controle da Diabetes  

• “Caminhar para o Equilíbrio” 

 

Critérios de inclusão 

Utentes diabéticos tipo 2, que saibam ler e escrever, a residir no concelho.  

 

 

Programa Nacional de Prevenção das Doenças Cardiovasculares  

• “Menos sal Mais Sabor à Vida” 

 

Critérios de inclusão 

População inscrita no Centro de Saúde com fatores de risco para doenças 

cardiovasculares 

 


