S aú d e E s co lar
Equipa multidisciplinar que apoia o desenvolvimento do processo da promoção de saúde em meio escolar. Esta intervém na Saúde
Individual e Coletiva, Inclusão Escolar,
Ambiente Escolar e Estilos de Vida Saudáveis.

Atividades
- Monitorização da vigilância de saúde dos
alunos;
- Avaliação do cumprimento do Plano
Nacional de Vacinação de toda a comunidade
educativa;
- Realização de sessões de Educação para a
Saúde, destinadas aos alunos/pais e/ou encarregados de educação sobre estilos de vida
Saudáveis, Saúde Oral, Atividade Física,
Segurança e Prevenção Rodoviária, etc…)
- Realização de ações de formação para professores, educadores e auxiliares de ação educativa;
- Encaminhamento outros serviços/ programas de saúde;
- Articulação com instituições parceiras.

Onde é que se desenvolvem atividades
Estabelecimentos de ensino da rede publica:
Agrupamento das Laranjeiras;
Agrupamento Marquesa de Alorna;
Instituições de Solidariedade Social:
Associação Infante Sagres;
Centro Social e Paroquial de Calhariz Benfica;
Centro Social e Paroquial de Stª António de
Campolide;
Centro Social e Paroquial São Domingos de
Benfica;
Centro Social e Paroquial São Vicente Paulo;
Centro Social e Paroquial São Sebastião da
Pedreira;
Externato de Educação Popular.
ECCI: Gab. 27 (piso 1)
Saúde Escolar: Gab. 1 (piso 2)
CONTACTOS:

Unidade de Cuidados
na Comunidade
Quem somos
O que fazemos

ECCI: 217211890 (Fax/Tel.) (ccontinuados@csseterios.min-saude.pt)
Saúde Escolar: 217211844 (sescolar@csseterios-min-saude.pt)
Horário de Funcionamento

Dias úteis: 8h às 20h
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Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC)
Equipa de Cuidados Continuados
i n t e g r a d o s (E C C I )

A UCC presta cuidados de saúde, apoio
psicológico e social no âmbito domiciliário e
comunitário, às pessoas, famílias e grupos
vulneráveis, em situação de risco ou dependência física e funcional.
Divide-se em: Equipa de Cuidados Continuados Integrados, Intervenção em
Famílias de Risco e Saúde Escolar.

Equipa multidisciplinar que presta cuidados domiciliários médicos, de enfermagem,
de reabilitação, de apoio social e outros, a
pessoas em situação de dependência funcional, na continuidade de cuidados após alta
hospitalar, doença terminal ou em processo
de convalescença, cuja situação não requer
internamento, mas que não podem deslocarse de forma autónoma.

I n t e r ve n çã o e m F a m í l i a s d e
R i s co

Desenvolvido por enfermeiros e técnicos de
Serviço Social que intervêm na primeira linha
de promoção e proteção das crianças e jovens
em risco.
Detetam, sinalizam, acompanham e dão o
devido encaminhamento às situações em que
existe suspeita ou risco/perigo de maus-tratos
ou de negligência numa criança ou jovem.
Promovem a aproximação das famílias de
risco aos Serviços de Saúde e incentivam o
desempenho parental e promoção do bemestar familiar.
Atividades

Atividades

A área geográfica inclui as freguesias:
Avenidas Novas;
Campolide;
São Domingos de Benfica.

Reabilitação;
Cuidados de enfermagem;
Consulta médica;
Apoio social e articulação com instituições
na comunidade;
Apoio psicológico;
Educação para a saúde.

- Acompanhamento das famílias;
- Visitação domiciliária;
- Educação para a saúde;
- Encaminhamento para os diferentes Programas/Serviços de Saúde;
- Articulação com instituições parceiras;
- Entrevistas às famílias;
- Reuniões de equipa e parcerias.

