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ACRÓNIMOS 

 

ACES   Agrupamento de Centros de Saúde 

ARSLVT, I.P. Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. 

ASL  Autoridade de Saúde Local 

CDI   Centro de Documentação e Informação da ARSLVT 

CH/H  Centros Hospitalares/Hospitais 

CSP  Cuidados de Saúde Primários 

DGS   Direção-Geral da Saúde 

DSP   Departamento de Saúde Pública 

ECR-LVT  Equipa Coordenadora Regional para os Cuidados Continuados Integrados 

GOL  Grupo Operativo Local 

GOR   Grupo Operativo Regional  

IPMA   Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

INSA  Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge 

NPISA   Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo  

PCSS   Plano de Contingência Saúde Sazonal 

RNCCI  Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

SNS  Serviço Nacional de Saúde 

SU  Serviço de Urgência 

UH  Urgência Hospitalar 

USP  Unidade de Saúde Pública 

UTCI  Índice Térmico Universal 

WMO Organização Meteorológica Mundial 
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1. ENQUADRAMENTO 

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. (ARSLVT, I.P.) tem 

implementado um sistema de vigilância e alerta que contempla ações e medidas de prevenção, face 

aos riscos para a saúde associados a fenómenos meteorológicos extremos. Este sistema tem como 

objetivo melhorar a atuação dos serviços de saúde, dos serviços sociais e dos serviços de proteção 

civil nos períodos de maior risco. 

O Plano de Contingência Saúde Sazonal (PCSS) – Módulo Inverno define um conjunto de 

orientações estratégicas que permitem a preparação e adequação da resposta dos serviços de saúde e 

dos cidadãos, perante a perspetiva de ocorrência de frio extremo ou de um aumento da incidência de 

infeções respiratórias.  

Pretende-se que seja um instrumento estratégico em consonância com os planos específicos dos 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) e Centros Hospitalares/Hospitais (CH/H), 

privilegiando a articulação com os serviços municipais de Proteção Civil, de Segurança Social e 

demais parceiros, dando cumprimento ao Despacho n.º 2483/2017, de 23 de março (Anexo I) e aos 

referenciais emitidos pela Direção-Geral da Saúde para 2019 (Anexo II). 

Este Plano preconiza uma intervenção adequada dos serviços de saúde junto dos grupos mais 

vulneráveis, informação à população e aos profissionais de saúde sobre as medidas a adotar para 

minimizar os efeitos das temperaturas extremas sobre a saúde e preparação de recursos específicos 

na comunidade a serem acionados durante as vagas de frio. 

A colaboração entre diferentes entidades da saúde, a proteção civil, a segurança social e 

organizações da sociedade civil é fundamental para a obtenção de uma resposta adequada e eficaz 

aos efeitos do frio e à maior incidência de infeções respiratórias. 

O presente documento está dividido em duas secções, para maior facilidade de estruturação das 

atividades: 

▪ Uma primeira, relativa ao frio e seus efeitos na saúde; 

▪ Uma segunda, desenvolvida no âmbito da gripe sazonal e outras infeções respiratórias. 

O período de vigência do PCSS - Módulo Inverno decorre entre 1 de outubro de 2019 a 30 de 

abril de 2020, podendo manter-se ativo noutros períodos, em função das condições meteorológicas 

ou da atividade epidémica de infeções respiratórias.  
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2. FINALIDADE   

A finalidade deste Plano é a de minimizar, na Região de Lisboa e Vale do Tejo, os efeitos negativos 

do frio extremo e das infeções respiratórias, através da redução do impacto nos serviços de saúde e 

da morbi-mortalidade associada à infeção pelo vírus da gripe, bem como das suas complicações, na 

população em geral e nos grupos de risco. 

Assim, com base na informação disponível a nível regional e local, a ARSLVT, I.P., os CH/H e os 

ACES estimam as necessidades de procura dos serviços e adequam os recursos de modo a garantir 

uma capacidade de resposta adequada. Por outro lado, é também importante promover a capacitação 

da população relativamente às infeções respiratórias e à procura racional dos serviços de saúde. 

Por fim, pretende-se, também, minimizar a ocorrência de outros acontecimentos com impacto na 

saúde, nomeadamente, as intoxicações por monóxido de carbono, os acidentes, entre outros. 
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3. TEMPERATURAS EXTREMAS ADVERSAS - FRIO 

Sendo as alterações climáticas uma realidade, é de esperar que se tornem cada vez mais frequentes e 

intensos os fenómenos climáticos extremos. 

Segundo a definição da Organização Meteorológica Mundial (WMO), ocorre uma vaga de frio 

quando, num período de seis dias consecutivos, a temperatura mínima do ar é 5ºC inferior ao valor 

médio das temperaturas mínimas diárias no período de referência (1961-1990). Trata-se de um 

fenómeno habitualmente gerado pela entrada de uma massa de ar frio, geralmente seco, muitas 

vezes associada à ocorrência de ventos moderados a fortes, que amplificam os efeitos do frio. 

 

3.1. Efeitos do Frio na Saúde 

Quando ocorre uma redução significativa e repentina da temperatura diária, a probabilidade de 

ocorrerem consequências graves para a saúde da população aumenta, evidenciado pelo aumento da 

morbi-mortalidade nestes períodos. Para além das temperaturas baixas, outros fatores contribuem 

para o agravamento dos efeitos do frio, como a exposição ao vento e a humidade relativa do ar. 

Os problemas graves de saúde mais comummente associados ao frio são: 

▪ Enregelamento, decorrente da exposição excessiva ao frio, com potencial para provocar 

lesões permanentes no corpo humano e conduzindo, nas situações mais graves, a 

amputações, especialmente naqueles com problemas circulatórios e que não utilizam 

vestuário adequado; 

▪ Hipotermia, decorrente de uma perda de calor superior ao que é produzido pelo organismo.  

Pode ainda provocar/agravar: 

▪ Doenças agudas, em especial do aparelho respiratório; 

▪ Doenças do aparelho circulatório, como Síndrome de Raynaud;  

▪ Doenças cardiovasculares;  

▪ Doenças crónicas do foro músculo-esquelético e metabólico;  

▪ Doenças crónicas do foro psiquiátrico.  

Para além dos efeitos diretos na saúde da população, decorrem outras situações associadas aos 

fenómenos de frio intenso, como a alteração da qualidade do ar interior das habitações e dos 

estabelecimentos, decorrente da necessidade de diminuir a entrada de ar frio, com o consequente 

menor arejamento dos espaços. A falta de condições das habitações e o deficiente isolamento 

térmico favorecem o aparecimento de fungos que podem agravar situações do foro alérgico. 
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A utilização de sistemas de aquecimento com recurso à combustão aumenta o perigo de intoxicação 

por monóxido de carbono e acidentes domésticos, como queimaduras provocadas pelos 

equipamentos de aquecimento.  

A chuva, o gelo, a neve e o nevoeiro representam um perigo para a circulação rodoviária, podendo 

levar ao aumento da sinistralidade. 

 

3.2. Grupos Vulneráveis 

▪ Crianças, particularmente os recém-nascidos; 

▪ Pessoas com 65 ou mais anos; 

▪ Doentes crónicos (asma, diabetes, bronquite, doença cardíaca, reumatológica, neurológica, 

transtornos psíquicos ou patologia da tiróide); 

▪ Pessoas sob o efeito de terapêutica psicotrópica ou anti-inflamatória que interfira com os 

mecanismos de termorregulação; 

▪ Pessoas acamadas ou com mobilidade condicionada; 

▪ Pessoas sem-abrigo ou outras em situações de isolamento ou em carência social ou 

económica; 

▪ Pessoas que vivem em habitações degradadas e sem condições de isolamento térmico; 

▪ Trabalhadores de setores de atividades desenvolvidas ao ar livre; 

▪ Atletas/praticantes de desporto ou participantes em eventos ao ar livre. 

 

3.3. Objetivos 

1) Definir níveis de alerta; 

2) Comunicar os níveis de alerta às Autoridades de Saúde Locais (ASL), CH/H, à Equipa 

Coordenadora Regional para os Cuidados Continuados Integrados (ECR-LVT) e outras 

entidades de âmbito regional, bem como à DGS através do email saudesazonal@dgs.min-

saude.pt; 

3) Divulgar informação dirigida aos profissionais de saúde; 

4) Difundir informação sobre as medidas e procedimentos a adotar junto da população geral e 

dos grupos mais vulneráveis; 

5) Monitorizar os efeitos das vagas de frio na saúde da população da Região de Lisboa e Vale 

do Tejo. 
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3.4. Organização, Competências e Funcionamento 

A ARSLVT, I.P. constituiu um Grupo Operativo Regional (GOR), coordenado pelo Delegado de 

Saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo, que se articula com os coordenadores dos PCSS 

específicos, de âmbito local, quer os dos cuidados de saúde primários, quer os dos estabelecimentos 

hospitalares, e com a Equipa Coordenadora Regional para os Cuidados Continuados Integrados 

(ECR-LVT), que providenciam, junto das suas estruturas, medidas de forma a responder 

adequadamente a cada nível de alerta. O GOR deve também articular-se com as Comissões 

Distritais de Proteção Civil (dos distritos de Leiria, Lisboa, Santarém e Setúbal) e os Centros 

Distritais do Instituto da Segurança Social, I.P.   

O GOR integra elementos do DSP, do Departamento de Planeamento e Contratualização, da 

Assessoria de Comunicação e da Unidade Orgânica Flexível de Farmácia da ARSLVT, I.P. 

A decisão do nível de alerta é da responsabilidade do Delegado de Saúde Regional, em colaboração 

com os restantes elementos do GOR. 

Ao GOR compete: 

▪ Coordenar e operacionalizar a implementação do PCSS; 

▪ Apoiar os Grupos Operativos Locais (GOL) e os CH/H, na elaboração e implementação 

de planos específicos; 

▪ Articular com parceiros/entidades externas, de âmbito regional ou distrital, de forma a 

concertar intervenções; 

▪ Acompanhar os fenómenos relacionados com alterações climáticas e a sua repercussão 

na população; 

▪ Informar o Conselho Diretivo da ARSLVT, I.P. e as ASL sobre os níveis de alerta 

definidos; 

▪ Divulgar medidas necessárias para a proteção da saúde da população; 

▪ Elaborar relatório de avaliação final. 

Pode, ainda, ativar-se de um Grupo de Crise a nível regional, conforme previsto no Referencial 

emanado pela DGS. 

O GOR deve ser replicado, a nível local, através da criação de Grupos Operativos Locais (GOL), 

sendo estes liderados pelos(as) Coordenadores(as) das Unidades de Saúde Pública (USP). 

Recomenda-se a inclusão de um elemento do Conselho Clínico e de Saúde, do responsável da 

Unidade de Apoio à Gestão e de outros considerados adequados. 
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Ao GOL compete:  

▪ Identificar a população vulnerável e articular com as entidades locais/municipais da 

saúde, com a Proteção Civil e com os Serviços Sociais, entre outras consideradas 

pertinentes, para responder às suas necessidades; 

▪ Avaliar o risco para a saúde da população e adaptar as medidas (gerais e específicas) ao 

nível de alerta emitido pelo GOR; 

▪ Divulgar os níveis de alerta aos parceiros e à comunidade local;  

▪ Elaborar relatório-síntese final de cada intervenção (em situações de alerta amarelo ou 

superior) e remetê-lo ao GOR; 

▪ Promover a utilização do SNS 24 (808 24 24 24) como primeiro contacto com Sistema 

de Saúde. 

 

3.5. Níveis de Alerta e Avaliação do Risco 

São definidos quatro níveis de alerta, considerando os possíveis efeitos das vagas de frio sobre a 

saúde da população. Os níveis de alerta são definidos, diariamente, para os distritos de Lisboa, 

Santarém e Setúbal e ainda para o ACES Oeste Norte do distrito de Leiria e a cada nível de alerta 

corresponde um conjunto de medidas a ser desenvolvidas.  

Quadro I – Níveis de alerta 

Nível 1 VERDE Situação de vigilância 

Nível 2 AMARELO São previsíveis efeitos sobre a saúde 

Nível 3 LARANJA 
São esperadas consequências graves em 

termos de saúde 

Nível 4 VERMELHO 
São esperadas consequências graves em 

termos de saúde e mortalidade 

 

Os critérios a utilizar para a avaliação de risco e adoção do nível de alerta, estão disponíveis no 

seguinte quadro: 
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Quadro II – Critérios de emissão dos níveis de alerta 

 

 

Fonte: IPMA, 2019 

 

A nível local, a avaliação do risco baseia-se em: 

▪ Níveis de alerta emitidos para o respetivo distrito; 

▪ Outros parâmetros:  

o Fatores atmosféricos que agravam o clima local (ex: ventos fortes, nevoeiro, 

humidade, neve, gelo); 
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o Situações específicas que podem condicionar a ativação de respostas apropriadas 

(ex: eventos ao ar livre com população vulnerável);  

▪ Vulnerabilidade da população local (ex: estado de saúde, dependência social, condições 

habitacionais ou situação de sem-abrigo); 

▪ Procura de Cuidados de Saúde prestados pelo SNS, consoante os indicadores do Anexo 

III. 

 

3.6 Comunicação e Informação 

3.6.1. Comunicação  

A comunicação entre a DGS e o DSP será efetuada via email, sendo que, em situações de alerta 

vermelho, a via preferencial de comunicação é a telefónica/SMS.  

Após a definição dos níveis de alerta, o(a) coordenador(a) do GOR informa o Conselho Diretivo da 

ARSLVT, I.P., os(as) Coordenadores(as) dos GOL e instituições relevantes, de âmbito 

regional/distrital, sobre os níveis de alerta definidos por distrito, via email, sendo que, em situações 

de alerta vermelho, poderá ser utilizada como via preferencial de comunicação a telefónica/SMS, 

devendo-se assegurar a disponibilidade telefónica permanente do(a) coordenador(a) do GOL ou de 

quem em sua substituição. 

Os(As) Coordenadores(as) dos GOL comunicam o nível de alerta, via email ou telefónica, ao 

Diretor Executivo do respetivo ACES e às instituições relevantes da sua área de influência, de 

acordo com o definido no Plano de Contingência Específico, de nível local.  

É disponibilizada no Portal da ARSLVT, I.P. a informação relacionada com o PCSS – Módulo 

Inverno. 

 

3.6.2. Informação 

A informação para profissionais de saúde é divulgada através de: 

▪ Página eletrónica da ARSLVT, I.P., que contém informação atualizada;  

▪ Email/telemóvel. 

A informação para a população é divulgada através de:  

▪ Página eletrónica da ARSLVT, I.P., com informação atualizada;  

▪ Meios de comunicação social regional; 
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▪ Email às instituições e parceiros regionais relevantes, bem como ao(à) coordenador(a) 

do GOL, no sentido de a difundir para as instituições e parceiros locais. 

 
 

3.7. Medidas de Intervenção 

A cada nível de alerta corresponde um conjunto de medidas a ser desenvolvido pela ARSLVT, I.P., 

e pelas unidades/serviços de saúde, de acordo com os respetivos PCSS específicos. Conforme o 

Quadro III, deverá ser preenchida a Lista de Verificação das medidas de intervenção efetuadas 

pelos GOL, consoante o nível de alerta (Anexo IV). 

 

Quadro III – Medidas de intervenção por nível de alerta 

NÍVEL DE 

ALERTA 
MEDIDAS DE INTERVENÇÃO 

Verde 

✓ Atualizar e implementar os PCSS específicos 

✓ Afetar recursos humanos e materiais 

✓ Informar a população das medidas preventivas a adotar 

Amarelo 

✓ Divulgar a informação de alerta 

✓ Promover a ativação dos respetivos PCSS específicos 

✓ Afetar recursos humanos e materiais 

✓ Articular com os serviços de saúde locais e entidades regionais com 

papel determinante na matéria 

✓ Divulgar informação à população, às entidades competentes de 

saúde e a outras instituições, a nível da regional 

Laranja 

✓ Aplicar as medidas de intervenção preconizadas para o nível de 

alerta amarelo 

✓ Ajustar os meios de resposta à procura prevista dos serviços de 

saúde 

Vermelho 

✓ Divulgar a informação de alerta 

✓ Garantir a ativação dos respetivos PCSS específicos 

✓ Garantir a adequação da resposta 

✓ Reforçar a articulação com os serviços de saúde locais e entidades 

regionais com papel determinante na matéria 

✓ Divulgar informação à população, às entidades competentes de 

saúde e a outras instituições, incluindo a comunicação social, a nível 

regional 
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4. INFEÇÕES RESPIRATÓRIAS E GRIPE SAZONAL 

4.1. Contextualização 

A gripe, embora comum, pode ter grande impacto na saúde da população, seja pela elevada 

transmissibilidade, pelo aumento de risco de desenvolver doenças mais graves, como as 

pneumonias bacterianas secundárias, ou pelo risco de agudização de doenças crónicas. Nos grupos 

mais vulneráveis, a mortalidade causada pela gripe pode ser elevada e a vacinação é a principal 

medida preventiva. 

O aumento da incidência das infeções respiratórias agudas durante os meses de outono e inverno, 

maioritariamente devido à epidemia sazonal da gripe, conduz a um aumento da procura dos serviços 

de saúde. 

O impacto social e económico decorrente do absentismo laboral e escolar deve ser também 

considerado, quer pelos custos económicos associados, quer pela disrupção no funcionamento dos 

serviços.  

O presente PCSS contém um conjunto de linhas orientadoras, que visam a minimização do impacto 

da gripe e de outras infeções respiratórias agudas na saúde da população da Região de Lisboa e 

Vale do Tejo. 

 

4.2. Objetivos  

1. Promover o cumprimento da norma da DGS sobre vacinação contra a gripe, época 

2019/2020 (Anexo V), e outras infeções respiratórias; 

2. Promover a adequação da resposta dos serviços de saúde, em função dos resultados da 

monitorização da procura dos cuidados de saúde e internamentos; 

3. Sensibilizar os profissionais de saúde e a população em geral, em especial os grupos 

vulneráveis, para os efeitos das infeções respiratórias. 

 

4.3. Eixos e Medidas 

4.3.1. Informação 

A informação de saúde permite definir as medidas de minimização dos efeitos negativos das 

infeções respiratórias na saúde da população e integra os seguintes parâmetros: 

1) Estimativas de incidência de síndrome gripal; 

2) Cobertura vacinal de grupos populacionais; 
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3) Procura e adequação da resposta dos serviços de saúde; 

4) Evolução diária da mortalidade. 

 

No Anexo III estão descritos os indicadores e respetivas fontes de informação. 

 

4.3.2. Prevenção, Contenção e Controlo 

4.3.2.1. Vacinação 

A – Gripe  

Promover a vacinação contra a gripe adequada às características da população, de acordo com a 

norma da DGS, definidas para a época gripal 2019/2020. 

São considerados grupos-alvo prioritários: 

▪ Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos;  

▪ Doentes crónicos e/ou imunodeprimidos, com 6 ou mais meses de idade;  

▪ Grávidas; 

▪ Profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados (Unidades da Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e estruturas residenciais para pessoas 

idosas).  

▪ População em situação de sem-abrigo (no âmbito do protocolo de colaboração entre a 

ARSLVT, I.P., o Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo - NPISA e 

Organizações Não-Governamentais). 

 

B – Doença Invasiva por Streptococcus pneumoniae 

Promover a vacinação contra Streptococcus pneumoniae nos grupos com risco acrescido para 

doença invasiva pneumocócica, de acordo com as normas definidas pela DGS (Anexos VI e VII). 

 

4.3.2.2. Higiene das Mãos e Etiqueta Respiratória  

A nível local, devem ser promovidas ações de divulgação dos procedimentos para a higienização 

das mãos e de etiqueta respiratória, dirigidas a: 

▪ Profissionais de saúde, através de ações de formação e treino; 
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▪ População geral ou grupos populacionais específicos, incluindo em meio escolar, 

através de ações de educação para a saúde. 

Devem ser garantidos os meios/recursos materiais adequados à higienização das mãos e etiqueta 

respiratória, sobretudo ao nível dos serviços de saúde.  

Deve ser recomendada a utilização de máscara cirúrgica, nos serviços de saúde, a profissionais e/ou 

doentes com sintomatologia respiratória, desde que a condição respiratória o permita.  

 

4.3.2.3. Distanciamento social 

Os doentes com gripe devem permanecer, tanto quanto possível, no domicílio, devendo apenas ser 

internados num serviço de saúde se o quadro clínico assim o exigir. 

Numa situação de gripe sazonal não complicada, recomenda-se que o período de distanciamento 

social dos doentes seja avaliado caso a caso. 

Deve ser desaconselhado o contacto próximo de doentes com gripe com outras pessoas, em 

particular com imunodeprimidos, grávidas e crianças com idade inferior a seis meses. 

 

4.3.2.4. Outras medidas 

Deve ser evitada a aglomeração de utentes/doentes nas salas de espera das unidades de saúde, 

promovendo, a nível organizativo, o agendamento de consultas desfasadas no tempo e a presença 

física do utente/doente apenas para a hora marcada. 

É importante a promoção de medidas de melhoria da qualidade do ar interior, através da renovação 

regular do ar interior (arejamento/ventilação por sistemas de renovação do ar interior com ar 

proveniente do exterior) dos espaços de utilização pública, como, por exemplo, salas de espera, 

gabinetes médicos e salas de tratamento. 

Também é relevante informar sobre vestuário e estilos de alimentação adequados. 

 

4.3.3. Prestação de Cuidados de Saúde 

São atribuições de todas as unidades, serviços ou instituições prestadoras de cuidados de saúde de 

ambulatório ou com regime de internamento: 

▪ Implementar o PCSS específico; 

▪ Garantir a articulação interinstitucional dentro e fora do setor da saúde; 

▪ Promover a utilização do SNS 24 (808 24 24 24); 
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▪ Identificação de elos de ligação dos CH/H com as Unidades da RNCCI, que constituam 

o primeiro contato entre ambos, antes do encaminhamento de utentes para o Serviço de 

Urgência (SU), no sentido de evitar deslocações desnecessárias; 

▪ Identificar e gerir as necessidades em estruturas, equipamentos e recursos humanos; 

▪ Reforçar as medidas de controlo de infeção; 

▪ Identificar os grupos mais vulneráveis em todos os níveis de prestação de cuidados; 

▪ Garantir a existência de salas climatizadas e verificar a adequação dos equipamentos de 

climatização e seu funcionamento; 

▪ Divulgar e cumprir a norma da DGS sobre vacinação contra a gripe (época 2019/2020) 

e outras infeções respiratórias, e, se aplicável, elaborar protocolos internos sobre 

quimioprofilaxia e terapêutica para a gripe; 

▪ Informar os profissionais e a população, em especial os grupos de risco, sobre medidas 

preventivas a adotar (Anexo VIII): 

o Aconselhar os doentes com infeções respiratórias, nomeadamente com 

síndrome gripal, a adotar medidas de prevenção, contenção e controlo; 

o Distribuir informação (cartazes, folhetos, outros) nas unidades de saúde sobre 

prevenção dos efeitos do frio extremo e das infeções respiratórias, 

nomeadamente da gripe; 

o Informar os doentes sobre adequação da terapêutica crónica; 

▪ Adequar os recursos e horários às necessidades; 

▪ Verificar e repor os stocks de medicamentos. 

 

4.3.3.1. Ambulatório 

Para além das atribuições gerais indicadas no tópico 4.3.3. - Prestação de Cuidados de Saúde, são 

atribuições específicas das unidades prestadoras de cuidados em ambulatório, incluindo SU: 

▪ Adequar os espaços de atendimento e, se necessário, criar um espaço dedicado a 

doentes com sintomatologia respiratória/síndrome gripal; 

▪ Assegurar o turnover de macas com transferência dos doentes para camas. 
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4.3.3.2. Internamento 

Para além das atribuições gerais indicadas no tópico 4.3.3. - Prestação de Cuidados de Saúde, são 

atribuições específicas das unidades, serviços ou instituições que prestem cuidados de internamento: 

▪ Adequar a capacidade instalada (camas suplementares, adiamento de cuidados não-

urgentes e altas de casos sociais, se necessário e possível); 

▪ Prever a necessidade de expansão da área de internamento; 

▪ Adequar a capacidade instalada de cuidados intensivos (quando aplicável e se 

necessário); 

▪ Efetuar diagnóstico laboratorial, quando aplicável; 

▪ Salvaguardar a possibilidade de prescrição, pelos médicos da RNCCI, de 

quimioprofilaxia e terapêutica, de acordo com as Orientações da DGS para a época 

gripal 2019/2020; 

▪ Efetuar o turnover de macas com transferência dos doentes para camas. 

 

4.4. Comunicação e Articulação Interinstitucional 

Para que a informação acerca do risco e das medidas a adotar seja divulgada em tempo útil e de 

forma clara, objetiva e transparente: 

1. Deve continuar a ser operacionalizado o plano de comunicação da ARSLVT, I.P., durante o 

período de vigência do PCSS Módulo Inverno, que inclui a época gripal, e que é definido 

pela Assessoria de Comunicação.  

2. Durante a fase de preparação: 

2.1. Divulgar, a todos os profissionais de saúde, as Orientações da DGS, relativas à 

vacinação contra a gripe, através dos circuitos internos estabelecidos; 

2.2. Divulgar informação relativa à gripe sazonal à população geral e aos profissionais 

de saúde (através da newsletter da ARSLVT, I.P.); 

2.3. Afixar, em todas as unidades funcionais, os cartazes da DGS relativos às infeções 

respiratórias e gripe sazonal; 

2.4. Divulgar, nas salas de espera dos serviços de saúde, os vídeos disponibilizados no 

microsite da gripe da DGS; 
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2.5. Afixar, em todas as salas de consulta, salas de tratamento, instalações sanitárias e 

unidades da RNCCI, o cartaz de higienização das mãos, na zona de lavagem das 

mesmas; 

2.6. Promover ações de sensibilização dirigidas aos profissionais de saúde e a grupos da 

população. 

 

O(A) coordenador(a) do GOR informa o Conselho Diretivo da ARSLVT, I.P., os(as) 

Coordenadores(as) dos GOL e instituições relevantes, de âmbito regional/distrital, via email, salvo 

situações particulares em que deverá ser disponibilizada uma via de comunicação direta, telefónica. 

Os(As) Coordenadores(as) dos GOL comunicam, via email ou telefónica, com o Diretor Executivo 

do respetivo ACES e às instituições relevantes da sua área de influência, de acordo com o definido 

no PCSS específico, de nível local.  

É disponibilizada no Portal da ARSLVT, I.P. a informação relacionada com o PCSS – Módulo 

Inverno.  



 
Plano de Contingência Saúde Sazonal 

Módulo de Inverno 2019/2020 

 

Página 21 de 65 

 

5. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO  

5.1. Monitorização 

A nível regional, a monitorização do presente plano efetua-se nos diversos níveis de serviços de 

saúde, em articulação com a ARSLVT, I.P. Os indicadores para a monitorização e vigilância 

epidemiológica das diferentes vertentes do PCSS constam no Anexo III. 

Sempre que emitido um alerta amarelo ou laranja, cada coordenador(a) do GOL, deverá remeter 

para o(a) coordenador(a) do GOR um relatório onde constem as medidas efetuadas durante o 

período considerado, findo o alerta (conforme Anexo IV). 

Sempre que emitido um alerta vermelho, cada coordenador(a) do GOL, deverá remeter ao GOR um 

relatório de execução de plano, com frequência diária (conforme Anexo IV). Caso necessário, 

poderá ser utilizada como via preferencial de comunicação a telefónica, pelo que deverá ser 

assegurada a disponibilidade telefónica permanente do(a) coordenador(a) do GOL ou de quem em 

sua substituição. 

Sempre que a avaliação de risco, a nível regional, justifique a recomendação e a adoção de medidas 

excecionais, o GOR informa a DGS (saudesazonal@dgs.min-saude.pt). 

 

5.2. Avaliação 

A avaliação do PCSS – Módulo Inverno é efetuada em todos os níveis de intervenção: nacional, 

regional e local, para as respetivas áreas de influência. Esta deve ser efetuada ao longo de todo o 

processo de elaboração e de execução do plano (avaliação concomitante) e no final do período de 

vigência (avaliação final ou retrospetiva), constituindo oportunidades continuadas para correção, 

adaptação ou adequação de qualquer aspeto do plano de contingência. No relatório de avaliação 

final, a ser remetido pelo(a) coordenador(a) do GOL para o GOR até 15 de maio de 2020, deverão 

constar os seguintes dados: identificação do número de alertas de frio, avaliação das medidas 

tomadas, análise da mortalidade, utilizando por base os indicadores constantes no Anexo IV. 

A avaliação dos PCSS específicos é realizada tendo por base a Lista de Verificação de Avaliação 

PCSS – Módulo Inverno (Anexo IX) e outros considerados relevantes.  

A avaliação final do PCSS – Módulo Inverno é realizada, a nível regional, tendo por base as 

avaliações dos PCSS específicos e os indicadores constantes no Anexo IV, sendo posteriormente 

remetido para a DGS. 

  



 
Plano de Contingência Saúde Sazonal 

Módulo de Inverno 2019/2020 

 

Página 22 de 65 

 

BIBLIOGRAFIA 

● Despacho n.º 2483/2017, de 23 de março do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da 

Saúde. 

● DGS. Plano de Contingência Saúde Sazonal – Módulo Inverno. Referenciais. Ministério da 

Saúde, DGS. Lisboa, 2019.  

● DGS. Orientação n.º 017/2012 de 25/10/2012. Recomendações Gerais para a População em 

Períodos de Frio Intenso. Ministério da Saúde, DGS, 2012. 

● DGS. Norma n.º 011/2015 de 23/06/2015, atualizada a 06/11/2015. Vacinação contra infeções 

por Streptococcus pneumoniae de grupos com risco acrescido para doença invasiva 

pneumocócica (DIP). Adultos (≥18 anos de idade). Ministério da Saúde, DGS, 2015. 

● DGS. Norma nº 012/2015 de 23/06/2015, atualizada a 06/11/2015. Vacinação contra infeções 

por Streptococcus pneumoniae de grupos com risco acrescido para doença invasiva 

pneumocócica (DIP). Idade pediátrica (<18 anos de idade). Ministério da Saúde, DGS, 2015. 

● DGS. Orientação n.º 017/2017 de 20/09/2017. Vacinação contra infeções por Streptococcus 

pneumoniae de grupos com risco acrescido para doença invasiva pneumocócica (DIP). 

Ministério da Saúde, DGS, 2017. 

● DGS. Orientação n.º 007/2015 de 26/01/2015 atualizada a 04/01/2018. Terapêutica e 

quimioprofilaxia da gripe sazonal. Ministério da Saúde, DGS, 2018. 

● IPMA. Índices Biometeorológicos. Disponível em http://www.ipma.pt/pt/ambiente/biometeo 

(acedido em 24/09/2018). 

● WHO. Climate change and human health: risks and responses. Summary. World Health 

Organization. Geneva, 2003. 

 



 
Plano de Contingência Saúde Sazonal 

Módulo de Inverno 2019/2020 

 

Página 23 de 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

  



 
Plano de Contingência Saúde Sazonal 

Módulo de Inverno 2019/2020 

 

Página 24 de 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Despacho n.º 2483/2017, de 23 de março, do Gabinete do Secretário de Estado da Saúde 
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ANEXO II 

Referenciais do Plano de Contingência Saúde Sazonal da DGS 
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ANEXO III 

Indicadores de Monitorização e Avaliação do Plano 
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Indicadores de Monitorização e Avaliação do Plano 

Procura Serviços de Saúde SNS 

Consultas em cuidados de saúde primários (CSP)  

ACES/ARS (SIARS) 

 

N.º total de consultas em CSP  

N.º total de consultas não-programadas em CSP 

N.º de consultas em CSP, por síndrome gripal (R80) 

% de consultas em CSP, por síndrome gripal (R80) 

Consultas em urgência hospitalar (UH) 

CH/H/ARS  N.º total de episódios em UH 

N.º total de episódios em UH, com internamento 

Incidência da síndrome gripal 

Estimativas de incidência de síndrome gripal INSA e ACES/ARS 

Vacinação contra a gripe  

N.º total de vacinas contra a gripe administradas gratuitamente 

(SNS) 
ACES/ARS 

N.º total de vacinas contra a gripe registadas no VACINAS ACES/ARS (VACINAS) 

N.º de vacinas contra a gripe administradas por grupo etário  ACES/ARS 

% de vacinas administradas a utentes com idade ≥ 65 anos ACES/ARS 

Resposta das unidades de saúde 

N.º de Planos de Contingência específicos/locais 

(CH/H/ACES) recebidos na ARS 
ARS 

% de Instituições (CH/H/ACES) que enviaram Planos de 

Contingência específicos/locais à ARS 

Mortalidade 

N.º de óbitos diários DGS (eVM - SICO) 

  



 
Plano de Contingência Saúde Sazonal 

Módulo de Inverno 2019/2020 

 

Página 32 de 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Checklist das medidas de intervenção dos GOL por níveis de alerta 
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Checklist das medidas de intervenção dos GOL por níveis de alerta 

 

ACES:________________________________________________ 

NÍVEL DE 

ALERTA 
MEDIDAS DE INTERVENÇÃO 

Verde 

• Atualizar e implementar os PCSS específicos 

• Afetar recursos humanos e materiais 

• Informar a população das medidas preventivas a adotar 

Amarelo 

• Divulgar a informação de alerta 

• Promover a ativação dos respetivos PCSS específicos 

• Afetar recursos humanos e materiais 

• Articular com os serviços de saúde locais e entidades regionais com papel 

determinante na matéria 

• Divulgar informação à população, às entidades competentes de saúde e a 

outras instituições, a nível da regional 

Laranja 

• Divulgar a informação de alerta 

• Promover a ativação dos respetivos PCSS específicos 

• Afetar recursos humanos e materiais 

• Articular com os serviços de saúde locais e entidades regionais com papel 

determinante na matéria 

• Divulgar informação à população, às entidades competentes de saúde e a 

outras instituições, a nível da regional 

• Ajustar os meios de resposta à procura prevista dos serviços de saúde 

Vermelho 

• Divulgar a informação de alerta 

• Garantir a ativação dos respetivos PCSS específicos 

• Garantir a adequação da resposta 

• Reforçar a articulação com os serviços de saúde locais e entidades 

regionais com papel determinante na matéria 

• Divulgar informação à população, às entidades competentes de saúde e a 

outras instituições, incluindo a comunicação social, a nível regional 

Observações:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Data:___/___/____ 

Assinatura:____________________________  
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ANEXO V 

Norma DGS – Vacinação contra a gripe. Época 2019/2020 (a incluir) 
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ANEXO VI 

Norma da DGS n.º 11/2015 de 23/06/2015 – Vacinação contra infeções por Streptococcus 

pneumoniae de grupos com risco acrescido para doença invasiva pneumocócica (DIP)  

Adultos (≥18 anos de idade)  
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ANEXO VII 

Norma da DGS n.º 12/2015 de 23/06/2015 – Vacinação contra  infeções por Streptococcus 

pneumoniae de grupos com risco acrescido para doença invasiva pneumocócica (DIP) 

Idade pediátrica (<18 anos de idade)  
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ANEXO VIII 

Orientação da DGS n.º 17/2012 de 25/10/2012 – Recomendações gerais para a população em 

períodos de frio intenso  
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ANEXO IX 

Checklist de avaliação dos planos de contingência de saúde sazonal – módulo inverno 

2019/2020 
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ANEXO X 

Fluxograma de atuação 
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Fluxograma de atuação 
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