Preparação para o Parto

UMA NOVA RESPOSTA
NOS CUIDADOS DE SAÚDE
PRIMÁRIOS: A UNIDADE DE
CUIDADOS NA COMUNIDADE
DE VILA DO CONDE

Face à nova reorganização dos Cuidados de Saúde Primários, no ACES
Póvoa de Varzim e Vila do Conde foram constituídas várias unidades
funcionais, nomeadamente a Unidade de Cuidados na Comunidade
de Vila do Conde (UCC Vila do Conde).
Esta unidade “presta cuidados de saúde e apoio psicológico e social, de
âmbito domiciliário e comunitário, às pessoas, famílias e grupos mais
vulneráveis em situação de risco ou dependência física e funcional,
actuando na educação para a saúde, na integração em redes de apoio
à família e na implementação de unidades móveis de intervenção” (DL
nº 28/2008 de 22 de Fevereiro). É constituída por uma equipa multiprofissional (Enfermeiros, Médico, Técnico de Serviço Social, Psicólogo,
Nutricionista e Assistente Administrativo), que intervém em articulação
com outras unidades funcionais e parceiros da comunidade, no Concelho de Vila do Conde no sentido de responder às suas necessidades.
Constam da carteira de serviços disponível para a população os seguintes
projectos:
1. Saúde Escolar: Desenvolvem-se actividades de promoção de estilos
de vida saudáveis, a adopção de comportamentos alimentares saudáveis (aplicação do PASSE), a saúde oral e actividades que contribuem
para uma vivência mais informada, mais gratificante, mais autónoma e
mais responsável da sexualidade dos jovens (aplicação do PRESSE).
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2. Parentalidade: inclui:
a) Parentalidade Pré-Parto: Contempla a vigilância à grávida e a visita
domiciliária especializada, quando solicitada, assim como o “curso de
preparação para a Parentalidade”. Este curso acompanha as grávidas
a partir das 28 semanas de gestação até ao parto para que o casal
disponha de todos os recursos para vivenciar a Parentalidade de forma
plena, pró-activa, em parceria com a equipa de saúde.
b) Parentalidade Pós-Parto: O puerpério é uma fase em que a mulher
se encontra vulnerável, devido às inúmeras alterações físicas, emocionais e outras, decorrentes da adaptação à nova etapa familiar. O Curso
da Parentalidade no pós-parto aborda temas relativos ao puerpério e
ao recém-nascido, com um plano individual de recuperação física e
psicológica pós-parto adequado à puérpera.
c) Curso de Massagem ao Bebé: Através da massagem ao bebé as
famílias têm a oportunidade de experimentar os grandes benefícios do
“toque”. Este curso ensina aos pais a técnica da massagem ao bebé e
promove as competências parentais.
d) O Cantinho de Pais: Reconhecendo os pais como os principais prestadores de cuidados à criança, este projecto promove a adopção de competências parentais relacionadas com conversas desde o berço, birras e
limites, prevenção de acidentes e alimentação no 1º ano de vida.
e) Cantinho da Amamentação: a OMS e a UNICEF recomendam o
aleitamento materno exclusivo desde o nascimento até aos 6 meses
e a sua manutenção com alimentação complementar até aos 2 anos
de idade ou mais. Assim, o Cantinho da Amamentação proporciona
um acompanhamento profissional especializado, ajudando as mães a
resolverem os problemas e esclarecendo as suas dúvidas.
3. Intervenção Precoce: Desenvolve actividades de apoio à criança e à
família que permitem o direito à participação e inclusão social, implementando um plano individual de acções no âmbito da prevenção e reabilitação de crianças, que apresentem alterações ou risco de vir a apresentar

Educação para a Saúde em Saúde Oral

alterações nas estruturas ou funções do corpo, tendo em linha de conta
o seu normal desenvolvimento até aos seis anos de idade.
4. Núcleo de Apoio à Criança e Jovem em Risco (NACJR) /Comissão de Protecção à Criança e Jovem (CPCJ): A promoção dos
direitos e a protecção das crianças e jovens em risco é um desafio na
intervenção dos serviços de saúde no domínio dos maus-tratos. O projecto acompanha crianças e jovens/famílias em risco ou situações de
perigo, referenciadas pelo NACJR ou CPCJ.
5. Rendimento Social de Inserção: Este projecto em parceria com
outros parceiros da comunidade acompanha utentes e famílias beneficiários de RSI e participa com acções dirigidas que contribuam para a
melhoria do estado de saúde desta população.
6. Saúde em Rede: Este projecto assegura respostas integradas, articuladas, diferenciadas e de grande proximidade às necessidades em
cuidados de saúde da população deste concelho, com outros parceiros
da Rede Social.
7. Menopausa: As mulheres em peri-menopausa são pouco férteis,
mas continuam sexualmente activas. Este projecto possibilita à mulher/
casal conhecer/adoptar estratégias para vivenciar a sexualidade na sua
plenitude.

10. Ao Reencontro da Autonomia: Este projecto assegura cuidados
especializados de Reabilitação para responder às necessidades da pessoa
com incapacidades do foro ortopédico, neurológico, traumatológico,
respiratório, e mastectomizadas.
11. Envelhecimento Activo: Promove actividades para manter e
reabilitar as pessoas com mais de 65 anos, através da realização de
exercício físico terapêutico, proporcionando um envelhecimento mais
activo e saudável.
12. Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI): destina-se
à prestação de cuidados domiciliários de enfermagem e médicos que
incluem: Cuidados de reabilitação, apoio psicossocial ao utente/família/
cuidador, educação para a saúde, ensino e treino de habilidades para a
satisfação das necessidades básicas e desempenho das actividades da
vida diária. Só os utentes que preencham os critérios de inclusão validados pela Equipa Coordenadora Local podem integrar este projecto.
A UCC Vila do Conde encontra-se provisoriamente instalada no edifício
do Centro de Saúde de Vila do Conde e pode ser contactada por telefone: 252299030 e por e-mail: uccviladoconde@gmail.com
Assunção Magalhães
Enfermeira Chefe do ACES Póvoa de Varzim/Vila do Conde
e Coordenadora da UCC de Vila do Conde

8. Terapia Compreensiva: As úlceras de perna constituem um importante problema de saúde, com um grande impacto na qualidade de
vida dos utentes. Este projecto tem permitido identificar e avaliar os
utentes com úlcera de perna, aumentando significativamente as taxas
de cicatrização das úlceras.
9. A pessoa com Ostomia: Este projecto promove o autocuidado e
a qualidade de vida da pessoa portadora de qualquer tipo de ostomia
(eliminação, ventilação, alimentação), e do prestador de cuidados. Faz
o acompanhamento no regresso a casa, no tratamento e encaminhamento de complicações das ostomias, ensino e treino da técnica da
irrigação.
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PROJECTO
“VIRAR A PÁGINA”
O Projecto “Virar a Página“ procura reflectir o trabalho que foi desenvolvido por duas Técnicas do Atendimento/Acompanhamento Social
no Serviço-Local de Acção Social Vila do Conde, no âmbito da Aplicação da Medida de Politica Social Rendimento Social de Inserção.
A Lei Nº 13/2003 de 21 de Maio revogou o Rendimento Mínimo Garantido previsto na Lei Nº 19-A/96, de 29 de Junho e criou o Rendimento Social de Inserção que consagra como grandes princípios
orientadores o acesso a uma prestação pecuniária que contribua para a
satisfação das necessidades básicas dos indivíduos e famílias e o acesso
a um programa/contrato de inserção social, que assegure e disponibilize aos mesmos, os recursos e meios necessários que possam viabilizar
a sua progressiva inserção social, laboral e comunitária, tendo em vista
a sua plena autonomização.

Acção “Gestão Doméstica”

A aplicação desta medida procura assim contrariar os fenómenos geradores de exclusão social, entendendo-se por exclusão social um fenómeno multidimensional, cumulativo, dinâmico e persistente ou mesmo
um conjunto de fenómenos sociais interligados que contribuem para
a produção do excluído, tais como o desemprego, a pobreza, o desconhecimento dos direitos, entre outros.
Segundo diversos autores, a pobreza não se resume à falta de rendimentos, mas alarga-se à fragilidade da inserção social e da participação
no modo de vida comunitário: “…falta de acesso às oportunidades oferecidas pela comunidade, privação, falta de recursos, ou, mais amplamente ausência de cidadania”.
Com base nestes pressupostos teóricos, foram identificadas 12 mulheres, na faixa etária entre os 20 e os 45 anos, residentes na Freguesia
e Concelho de Vila do Conde, beneficiárias da prestação de RSI, oriundas de famílias com baixos recursos económicos, sociais e culturais,
com baixa escolaridade, com filhos menores a cargo e desempregadas
há mais de um ano (apesar de apresentarem percursos profissionais,
com alguma regularidade, em profissões pouco qualificadas e de sectores económicos em crise.)
A situação de desemprego e dependência dos serviços trouxe como
consequências nas mesmas, sentimentos de instabilidade/desvalorização pessoal (ansiedade; baixa auto-estima e insegurança) com efeitos
na sua vida familiar.
No entanto, o reconhecimento e a consciência que demonstravam desses problemas, assim como a sua capacidade de planear e projectar o
futuro, foram o ponto de partida para uma intervenção colectiva, que
genericamente apostou no desenvolvimento das suas competências
pessoais, sociais, profissionais, escolares e parentais.
Neste sentido foram desenvolvidas, durante 18 meses, actividades com
o grupo, em diversas áreas, em que foi efectuado um trabalho em
rede, reunindo-se esforços conjuntos e articulados com o Centro de
Saúde, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Junta de
Freguesia de Vila do Conde, o Contrato Local Desenvolvimento Social e
o Centro de Cultura e Desporto da Segurança Social, numa perspectiva
plurinstitucional e multidisciplinar (Psicologia, Serviço Social, Enfermagem, Nutrição, Educação Social, Gestão) de que resultou uma clara
aquisição/melhoria das competências dos vários elementos do Grupo
“ Virar a Página”.

Acção “Hábitos de Vida Saudáveis”

Fruto do desenvolvimento de todas estas acções com as instituições e
técnicos parceiros, resultou um outro objectivo do projecto, traduzido
no alargamento das redes de sociabilidade, proximidade e conhecimento do modo de funcionamento dos Serviços.
Deste trabalho continuado, muito próximo de cada uma das mulheres
e do grupo, a par da contribuição concertada e articulada dos vários
parceiros e profissionais da comunidade ressalta-se, entre outras aspectos:
> A integração profissional de 42% das mulheres (5 elementos), após
terem iniciado a frequência do projecto, sendo por vontade própria
que continuaram a integrar o grupo;
> O aumento do grau de escolaridade em 58.3% das mulheres (7 elementos), perspectivando algumas continuar a elevar as suas competências escolares, através da frequência de cursos EFA e RVCC;
> A melhoria das competências parentais, sociais e pessoais na totalidade dos elementos do grupo. O aumento destas competências reflectiu-se ao nível da sua autonomia e valorização pessoal, com sinais
visíveis de melhoria na alteração das suas atitudes e comportamentos
(ex. maneira de se apresentar), e grau de iniciativa demonstrado nas
suas tarefas e obrigações/responsabilidades do seu quotidiano.
Das várias reflexões feitas entre as mulheres e que o trabalho colectivo
proporcionou destacamos:
“Todos os dias aprendemos, e quanto mais eu aprendo, mais conhecimento eu terei, e acho isso muito bom, porque graças a Deus, ninguém tira de nós o que aprendemos.”
Lisete Reis
Coordenadora do Núcleo Local de Inserção – Serviço de Acção Social de Vila do Conde
– Centro Distrital do Porto – Instituto de Segurança Social, I.P.
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PLANO DE ACÇÃO 2011
LEGENDA DE SIGLAS
ACES – Agrupamento de
Centros de Saúde Póvoa
de Varzim/Vila do Conde
AE – Agrupamento de
Escolas
APAV – Associação
Portuguesa de Apoio à
Vítima
APF – Associação para o
Planeamento da Família
ARRIMO – Organização
Cooperativa para o
Desenvolvimento Social e
Comunitário, CRL
BLV_VC – Banco Local
de Voluntariado de Vila
do Conde
CAFAP – Centro
de Apoio Familiar e
Aconselhamento Parental
CE – Centro de Emprego
Póvoa de Varzim/Vila do
Conde
CHPVVC – Centro
Hospitalar da Póvoa de
Varzim e Vila do Conde
CIG – Comissão para a
Cidadania e Igualdade de
Género
CLDS – Contrato Local
de Desenvolvimento
Social
CMVC – Câmara
Municipal de Vila do
Conde
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CPCJ – Comissão de
Protecção de Crianças e
Jovens
CSIFNA – Comissão Social
Inter-Freguesias do Norte
do Ave
Com. Terap. Clínica do
Outeiro – Comunidade
Terapêutica Clínica do
Outeiro
EL-CDSSP – Equipa Local
do Centro Distrital de
Segurança Social do Porto
ES – Escola Secundária
ESEIG – Escola Superior
de Estudos Industriais e
Gestão
ESEPF – Escola Superior
de Educação de Paula
Frassinetti
FDTI – Fundação para
o Desenvolvimento
das Tecnologias de
Informação GAEE
– Gabinete de
Apoio ao Emprego e
Empreendedorismo do
CLDS GIP – Gabinete de
Inserção Profissional
GNR – Guarda Nacional
Republicana
IDT – Instituto da Droga e
Toxicodependência
IEFP – Instituto de
Emprego e Formação
Profissional
IPJ – Instituto Português
da Juventude
IPSS’s – Instituições
Privadas de Solidariedade
Social
JF – Juntas de Freguesia
MP – Ministério Público
NE do CLASVC – Núcleo
Executivo do Conselho
Local de Acção Social
NLI – Núcleo Local de
Inserção da Segurança
Social
Núcleo Sport. Gond.
– Núcleo Sportinguista do
Concelho de Gondomar
PSP – Polícia de
Segurança Pública
SCMVC – Santa Casa da
Misericórdia de Vila do
Conde
UCC – Unidade de
Cuidados na Comunidade
de Vila do Conde
UNIVA – Unidade de
Inserção na Vida Activa
USF – Unidade de Saúde
Familiar
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ENTIDADES ADERENTES
AO CONSELHO LOCAL
DE ACÇÃO SOCIAL
Câmara Municipal de Vila do Conde
Instituto da Segurança Social/Centro Distrital de Segurança Social do Porto
ACES – Agrupamento de Centros de Saúde
Póvoa de Varzim /Vila do Conde
Agrupamento Vertical de Escolas da Junqueira
Agrupamento Vertical de Escolas de Mindelo
Agrupamento Vertical de Escolas Afonso Betote
Agrupamento Vertical de Escolas Maria Pais Ribeiro “A Ribeirinha”
Agrupamento Vertical de Escolas Júlio-Saúl Dias
Arrimo – Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Social
e Comunitário
Associação Cultural e Desportiva de Arcos
Associação Cultural e Desportiva de Mindelo
Associação de Protecção à Terceira Idade “A. F. Vila Cova”
Associação de Solidariedade Social de Mosteiró
Associação de Solidariedade Social Novas Marés
Associação de Solidariedade Social “O Tecto”
Associação de Solidariedade Social Santa Cristina de Malta
Associação Desportiva Cultural Recreativa das Caxinas
e Poça da Barca
Associação Social e Cultural dos Ex-Combatentes de Ultramar
Centro Desportivo, Cultural e Recreativo de Gião
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde
Centro Social, Cultural e Recreativo Arvorense
Centro Social da Paroquia de Touguinha
Centro Social Paroquial de Bagunte
Centro Social Paroquial de Caxinas
Centro Social Paroquial de Caxinas – Núcleo Sócio-caritativa
Centro Social Paroquial de Guilhabreu
Centro Social Paroquial da Junqueira
Centro Social Paroquial de Labruge
Centro Social Paroquial de Mindelo
Círculo Católico de Operários
Clínica do Outeiro
Clube de Atletismo “Os Rompe Solas”
Comissão Protecção de Crianças e Jovens
Conferência Vicentina Nossa Senhora do Ó
Conferência Vicentina de S. João Evangelista de Mindelo
Conferência Vicentina de S. Pedro de Fajozes
Conferências Vicentinas S. Vicente de Paulo
Corpo Nacional de Escutas – 994 Caxinas
Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Vila do Conde
Delegação de Saúde do ACES
Direcção Geral de Reinserção Social – Equipa Porto Penal 5
Escola Secundária D. Afonso Sanches
Escola Secundária José Régio
Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão
FAPCONDE – Federação das Associações de Pais
de Vila do Conde
FOR-MAR – Centro de Formação Profissional
das Pescas e do Mar
Futurbrain – Centro de Formação Limitada
Grupo Desportivo e Cultural de Rio Mau
Grupo Musical Cavaquinhos de Arcos
Guarda Nacional Republicana
Instituto de Emprego e Formação Profissional
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Instituto da Droga e da Toxicodependência
– CRI Porto Ocidental
Instituto de S. José
Junta de Freguesia de Arcos
Junta de Freguesia de Árvore
Junta de Freguesia de Azurara
Junta de Freguesia de Bagunte
Junta de Freguesia de Canidelo
Junta de Freguesia de Fajozes
Junta de Freguesia da Ferreiró
Junta de Freguesia de Fornelo
Junta de Freguesia de Gião
Junta de Freguesia de Guilhabreu
Junta de Freguesia da Junqueira
Junta de Freguesia de Labruge
Junta de Freguesia de Malta
Junta de Freguesia de Macieira
Junta de Freguesia de Mindelo
Junta de Freguesia de Modivas
Junta de Freguesia de Mosteiró
Junta de Freguesia de Outeiro Maior
Junta de Freguesia de Parada
Junta de Freguesia de Rio Mau
Junta de Freguesia de Tougues
Junta de Freguesia de Touguinha
Junta de Freguesia de Touguinhó
Junta de Freguesia de Vairão
Junta de Freguesia de Vila Chã
Junta de Freguesia de Vila do Conde
Junta de Freguesia de Vilar
Junta de Freguesia de Vilar do Pinheiro
Liga dos Amigos do Hospital da Póvoa de Varzim
MADI de Vila do Conde
Núcleo Local de Inserção
Núcleo Sportinguista do Concelho de Gondomar
Polícia de Segurança Pública
Santa Casa da Misericórdia de Azurara
Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde
TERRAMAR – Associação de Solidariedade Social de Vila Chã
União Desportiva Cultural Recreativa da Junqueira
Venerável Ordem Terceira de S. Francisco

ENTIDADES QUE INTEGRAM
O NÚCLEO EXECUTIVO
> Câmara Municipal de Vila do Conde
> Centro Distrital de Segurança Social do Porto – Serviço Local
de Vila do Conde
> Associação de Solidariedade Social “O Tecto” (em representação das
Associações)
> Agrupamentos de Escolas Júlio-Saúl Dias (em representação da
Educação)
> Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde (em
representação da Saúde)
> Instituto de Emprego e Formação Profissional – Centro de Emprego
Póvoa de Varzim/Vila do Conde (em representação do Emprego)
> Junta de Freguesia de Fajozes (em representação das Juntas de
Freguesia)
> ACES – Agrupamento de Centros de Saúde (Entidade convidada)
> CSIFNA – Comissão Social Inter-freguesias Norte do Ave (Entidade
convidada)

