INFORMAÇÃO AOS ÓRGÃOS
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidades de Saúde da Região de Lisboa e Vale do Tejo ativam os Planos de
Contingência para as vagas de frio
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo informa que estes Planos vão estar
em vigor até 31 de março de 2016 e visam garantir que os serviços de saúde estão preparados
para dar resposta às necessidades dos cidadãos.
Os estabelecimentos de saúde (Agrupamentos de Centros de Saúde, Centros Hospitalares e
Hospitais) da Região de Lisboa e Vale do Tejo ativaram os seus Planos de Contingência, garantindo
assim, uma resposta adequada dos serviços de saúde à população em caso de ocorrência de vagas
de frio.
Os “Planos de Contingência para Temperaturas Extremas Adversas – Módulo Inverno”, têm como
objetivo prevenir e minimizar os efeitos negativos das vagas de frio na saúde da população da
região.
Estes Planos de Contingência pretendem, por um lado, acautelar atempadamente eventuais
dificuldades que o tempo frio, e o consequente aumento da procura, trazem aos serviços de saúde
e por outro, a estreita articulação entre os cuidados de saúde primários e as unidades de saúde
hospitalares da região, procurando que atuem numa lógica de complementaridade sinérgica e
flexível, dando a resposta mais adequada em cada momento.
Estes planos abrangem toda a população da Região de Lisboa e Vale do Tejo, cerca de 3,6 milhões
de pessoas, com especial enfoque para os grupos de maior vulnerabilidade, como os recémnascidos, idosos e doentes crónicos.
Tenha acesso aos locais de atendimento e respectivo alargamento dos horários dos Cuidados de
Saúde Primários da Região de Lisboa e Vale do Tejo, a partir do link: Horário ACES 30-12-2015.
A ARSLVT reforça que neste Inverno, se ficar doente não corra para as urgências nem tome
antibióticos sem receita médica, ligue primeiro 808 24 24 24 – Linha de Saúde24.
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