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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, nomeadamente 

ondas de calor.  

O presente documento, alinhado com os planos específicos dos Agrupamentos de Centros de 

Saúde (ACES) e dos Centros Hospitalares/Hospitais (CH/H), fomenta a articulação com os 

serviços municipais de Proteção Civil, Segurança Social e demais parceiros, dando cumprimento 

ao Despacho n.º 2483/2017, de 23 de março e aos referenciais publicados pela Direção-Geral da 

Saúde (DGS) para o ano de 2021. 

O Plano de Contingência Saúde Sazonal – Modulo Verão e COVID-19 apresenta um conjunto de 

orientacõ̧es estratégicas que permitem comunicar e gerir o risco junto das entidades e 

instituições parceiras, bem como capacitar os cidadãos para a sua protecã̧o e da sua 

comunidade. O Plano pretende, igualmente, preparar a resposta, de modo a garantir a 

preparação dos servico̧s de saúde no que diz respeito à necessidade de intervenção face a um 

eventual aumento de procura de cuidados, expectável ou distinto do habitual.  

O Plano de Contingência articula-se, também, com os demais em vigor, incluindo o Plano 

Nacional de Prevencã̧o e Controlo de Doenca̧s Transmitidas por Vetores.  

A monitorização, em tempo útil, das previsões meteorológicas e da informação sobre a procura 

de servico̧s de saúde permite acompanhar a evolução da situação e acionar os diferentes níveis 

de resposta, quando necessário. 

A COVID-19 veio amplificar os riscos para a saúde decorrentes do tempo quente, colocando 

novos desafios no que diz respeito às medidas de prevenção e controlo exigidas pelo calor e pela 

pandemia. Estes desafios são comuns a todos – autoridades de saúde, decisores locais e 

população em geral.  

O presente plano vigora entre 1 de maio e 30 de setembro de 2021, podendo ser alargado a 

outros períodos, em função das condições meteorológicas. 

  



Plano de Contingência Saúde Sazonal                    Módulo Verão 2021 e COVID-19 

9 

2. EFEITOS DAS ONDAS DE CALOR NA SAÚDE 

Tendo em conta a sua localização geográfica, Portugal é um dos paiśes europeus mais 

vulnerav́eis às alteracõ̧es climat́icas e aos fenómenos climat́icos extremos, verificando-se uma 

tendência para o aumento da temperatura média global e do número de dias por ano com 

temperaturas elevadas, que podem enquadrar-se nos critérios de onda de calor. 

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, ocorre uma onda de calor quando, num 

período de 6 dias consecutivos, a temperatura máxima do ar é em 5 °C superior ao valor médio 

das temperaturas máximas diárias no período de referência (1970-2000). 

Durante a primavera e o verão é frequente a ocorrência de dias com temperaturas muito 

elevadas (extremas), quer pontualmente, quer durante periódos contínuos, que podem originar 

efeitos graves na saúde humana, com o consequente aumento do número de óbitos, 

agravamento de problemas do foro cardíaco e respiratório e descompensação de doenças 

crónicas, entre outros. O calor tem ainda outros efeitos na saúde das populacõ̧es, sendo 

relevantes os afogamentos, as toxinfecõ̧es alimentares, os incêndios e o aumento da populacã̧o 

de vetores, nomeadamente mosquitos e carraca̧s. O potencial aumento da morbilidade pode 

conduzir a um aumento da procura dos servico̧s de saúde. 

Nestas duas estações, os movimentos sazonais relacionados com o turismo e com a ocorrência 

de eventos de massas, traduzem-se em aumentos populacionais em todas as regiões do país. 

Os principais efeitos do calor excessivo na saúde são os seguintes: 

● Agravamento de doenças cardiovasculares; 

● Agravamento de doenças respiratórias; 

● Síncope, sensação de incómodo, mal-estar e/ou irritabilidade; 

● Golpe de calor, colapso ou esgotamento provocado pelo calor; 

● Desidratação e alteração do equilíbrio hidroeletrolítico; 

● Erupções cutâneas e queimaduras solares. 

 

São considerados grupos vulneráveis os seguintes grupos: 

● Crianças com idade inferior a 5 anos; 

● Pessoas com idade superior a 65 anos; 
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● Pessoas com doenças crónicas (doenças cardíacas, respiratórias, renais, mentais; 

diabetes; alcoolismo), obesidade ou imunodepressão; 

● Pessoas medicadas com anti-hipertensores, antiarrítmicos, diuréticos, 

antidepressivos ou neurolépticos; 

● Pessoas acamadas ou com mobilidade condicionada; 

● Pessoas sem-abrigo, em situações de isolamento ou com carência social ou 

económica; 

● Pessoas que vivem em habitações sem condições de isolamento térmico; 

● Trabalhadores de setores de atividades desenvolvidas ao ar livre; 

● Atletas e praticantes de desporto, participantes em eventos ao ar livre ou de 

massa; 

● Turistas e visitantes. 

A vulnerabilidade das pessoas pertencentes a estes grupos é, frequentemente, cumulativa para 

o calor extremo e para a COVID-19, nomeadamente no caso das pessoas com idade superior a 

65 anos, com doenças crónicas e/ou a viver em habitações sobrelotadas ou com deficientes 

condições socioeconómicas.  

O isolamento social, a falta de autonomia física ou psíquica, a patologia crónica, o uso de 

medicamentos que interferem com a termorregulação e a ausência de sistemas de arejamento, 

ventilação ou climatização constituem fatores de risco que concorrem para o aumento da 

vulnerabilidade aos efeitos do calor excessivo. São particularmente vulneráveis os idosos, as 

pessoas com deficiência, os cidadãos com doença mental incapazes de interpretar e 

implementar as medidas de proteção, os residentes em Estruturas Residenciais para Pessoas 

Idosas (ERPI) e ainda aquelas cuja habitação não apresenta condições de climatização. 
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3. FINALIDADE, OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS 

3.1. Finalidade 

1. Contribuir para a minimização dos efeitos negativos do calor extremo na saúde da 

população da região de Lisboa e Vale do Tejo, em geral, e dos grupos vulneráveis, em 

particular; 

2. Contribuir para a minimização da ocorrência de outros acontecimentos com impacto na 

saúde, cuja frequência pode aumentar neste período; 

3. Definir medidas de saúde pública para a prevenção da transmissão do SARS-CoV-2, 

facilitando a sua implementação em todas as instituições prestadoras de cuidados de 

saúde, instituições que integram a rede de cuidados continuados integrados e 

ambientes de risco acrescido. 

 

3.2. Objetivos 

1. Comunicar, diariamente, aos Coordenadores das Unidades de Saúde Pública e aos 

parceiros de âmbito regional, os níveis de risco associados às temperaturas previstas 

e observadas;  

2. Promover a divulgação de informação sobre as medidas e procedimentos a adotar 

junto da população, em geral, e dos grupos mais vulneráveis, em particular, no que 

se refere aos efeitos das ondas de calor e de outros acontecimentos com impacto 

na saúde; 

3. Avaliar a adequação das unidades de prestação de cuidados de saúde face às 

necessidades específicas do período de verão e de COVID-19; 

4. Garantir a capacidade de resposta de prestação de cuidados de saúde face às 

necessidades identificadas; 

5. Garantir a articulação eficaz entre os diferentes níveis de prestação de cuidados e 

os parceiros; 

6. Promover a participação e articulação entre as várias entidades, nomeadamente 

com os Serviços Municipais de Proteção Civil (SMPC) e da Segurança Social (SMSS); 

7. Monitorizar as principais atividades desenvolvidas a nível local; 

8. Avaliar o impacto das atividades desenvolvidas a nível local. 
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4. MODELO DE GOVERNAÇÃO 

Os estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que prestam Cuidados de 

Saúde Primários (CSP) – os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) –, e Cuidados 

Hospitalares – Centros Hospitalares/Hospitais (CH/H) –, elaboram os respetivos Planos de 

Contingência de Saúde Sazonal (PCSS) específicos, de acordo com a realidade local, 

apresentando-os ao Grupo Operativo Regional (GOR) da ARSLVT, I.P. até à última semana de 

abril. No decorrer da vigência dos PCSS, os coordenadores reportam a informação devida ao 

referido Grupo (Anexo I). 

Grupo Operativo Regional  

Elementos   Contactos 

António Carlos Silva Médico de Saúde Pública 
Delegado de Saúde Regional 
Diretor do Departamento de Saúde 
Pública (DSP) 

DSP antonio.c.silva@arslvt.min-

saude.pt  

Ana Dinis Médica de Saúde Pública 
Delegada de Saúde Regional Adjunta 

DSP ana.dinis@arslvt.min-saude.pt  

Carla Lacerda Rascôa  Médica de Saúde Pública DSP carla.rascoa@arslvt.min-saude.pt  

Gregória von Amann  Médica de Saúde Pública 
Coordenadora do GCR do PPCIRA 

DSP gregoria.amann@arslvt.min-

saude.pt  

Nuno Lopes  Médico de Saúde Pública DSP nuno.lopes@arslvt.min-saude.pt 

Patrícia Pacheco  Engenheira Sanitarista DSP patriciap@arslvt.min-saude.pt   

Carla Dias Engenheira Sanitarista DSP carla.dias@arslvt.min-saude.pt 

Carla Barreiros Engenheira Sanitarista DSP carla.barreiros@arslvt.min-

saude.pt 

Nadine Ribeiro Farmacêutica 
Coordenadora da Unidade Orgânica 
Funcional de Farmácia (UOFF) 

UOFF nadine.ribeiro@arslvt.min-saude.pt 

Ana Mota Soares Enfermeira 
Coordenadora da Equipa 
Coordenadora Regional de Cuidados 
Continuados Integrados de Lisboa e 
Vale do Tejo (ECR-LVT) 

ECR-LVT ana.m.soares@arslvt.min-saude.pt 

Margarida Rato Administradora Hospitalar 
Diretora do Departamento de 
Planeamento e Contratualização 
(DPC) 

DPC margarida.rato@arslvt.min-

saude.pt 

Joana Gouveia Técnica Superior DPC/NEP joana.gouveia@arslvt.min-saude.pt 

 

mailto:antonio.c.silva@arslvt.min-saude.pt
mailto:antonio.c.silva@arslvt.min-saude.pt
mailto:ana.dinis@arslvt.min-saude.pt
mailto:carla.rascoa@arslvt.min-saude.pt
mailto:gregoria.amann@arslvt.min-saude.pt
mailto:gregoria.amann@arslvt.min-saude.pt
mailto:nuno.lopes@arslvt.min-saude.pt
mailto:patriciap@arslvt.min-saude.pt
mailto:carla.dias@arslvt.min-saude.pt
mailto:carla.barreiros@arslvt.min-saude.pt
mailto:carla.barreiros@arslvt.min-saude.pt
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O GOR da ARSLVT, I.P. é coordenado pelo Delegado de Saúde Regional, que se articula com os 

coordenadores dos PCSS específicos, dos ACES (Coordenadores da Unidade de Saúde Pública) e 

dos CH/H, assim como com a Equipa Coordenadora Regional para os Cuidados Continuados 

Integrados (ECR-LVT), que garantem a resposta adequada, a cada alerta emitido, junto das suas 

estruturas.  

O GOR articula-se, igualmente, com as Comissões Distritais de Proteção Civil – dos distritos de 

Leiria, Lisboa, Santarém e Setúbal – e os Centros Distritais de Segurança Social. 

A decisão relativamente à emissão de cada nível de alerta é da responsabilidade do Delegado 

de Saúde Regional, em colaboração com os restantes elementos do GOR. 

Ao GOR compete a/o: 

▪ Coordenação do PCSS; 

▪ Apoio aos Grupos Operativos Locais (GOL) dos ACES e aos CH/H, na elaboração e 

implementação dos respetivos PCSS específicos; 

▪ Articulação com parceiros e entidades externas, de âmbito regional ou distrital, de 

forma a concertar intervenções; 

▪ Acompanhamento dos fenómenos relacionados com alterações climáticas e a sua 

repercussão na saúde da população; 

▪ Comunicação de toda a informação relevante ao Conselho Diretivo da ARSLVT, I.P. 

e às Autoridades de Saúde Locais sobre os alertas emitidos; 

▪ Divulgação das medidas necessárias para a proteção da saúde da população, de 

acordo com o nível de alerta; 

▪ Elaboração do relatório de avaliação final. 

A nível local, deve ser criado um Grupo Operativo Local (GOL), liderado pelo/a Coordenador/a 

da Unidade de Saúde Pública (USP) do ACES. Recomenda-se a inclusão de um elemento do 

Conselho Clínico e de Saúde (CCS), do responsável da Unidade de Apoio à Gestão (UAG) e de 

outros considerados necessários. 

Ao GOL compete a/o:  

▪ Identificação da população vulnerável e articulação com as entidades 

locais/municipais da saúde, com o SMPC e com os SMSS, entre outras estruturas 

consideradas pertinentes, para responder às suas necessidades; 
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▪ Acompanhamento da implementação das medidas relacionadas com a prestação de 

cuidados de saúde; 

▪ Articulação interna com a Direção Executiva, o CCS e o responsável da UAG do ACES, 

bem como com a Equipa de Cuidados Continuados Integrados;  

▪ Articulação externa com os Conselhos de Administração dos CH/H da área de 

influência do ACES; 

▪ Avaliação do risco para a saúde da população e adaptação das medidas – gerais e 

específicas – aos eventuais alertas emitidos pelo Delegado de Saúde Regional; 

▪ Divulgação dos alertas emitidos pelo Delegado de Saúde Regional aos parceiros 

locais, bem como a toda a comunidade;  

▪ Elaboração do relatório-síntese final de cada intervenção (em situações de alerta de 

nível amarelo ou vermelho) e envio ao GOR; 

▪ Promoção da utilização do SNS 24 (808 24 24 24) como primeiro contacto com o 

sistema de saúde. 
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5. EIXOS E MEDIDAS DO PLANO 

5.1. Fontes de Informação 

A avaliação do risco dos efeitos negativos do calor intenso na saúde é baseada nos dados obtidos 

através das seguintes fontes de informação: 

● Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA):  

○ Temperaturas diárias observadas e previstas;  

○ Previsão de Índice Ultravioleta;  

○ Escala de Aviso Meteorológico de Tempo Quente;  

○ Previsão de onda de calor;  

○ Universal Thermal Climate Index – UTCI. 

● Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. (INSA, I.P.): 

○ Índice de Ícaro; 

○ Vigilância Diária da Mortalidade (VDM). 

● Agência Portuguesa do Ambiente (APA): 

○ Qualidade do ar;  

○ Excedência dos níveis de ozono. 

● Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC):  

○ Incêndios ativos ou outras ocorrências relevantes. 

● Direção-Geral da Saúde (DGS):  

○ Procura dos serviços de saúde (SIM@SNS); 

○ Vigilância de Mortalidade (eVM). 

● Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. (INEM, I.P.): 

○ Ocorrências e acionamentos. 

● Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde / SNS 24: 

○ Dados de “contato por calor”. 
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● ARSLVT, I.P.: 

○ Módulo Calor ARSLVT (PowerBI) (Dashboard com evolução diária da 

temperatura, mortalidade e procura de cuidados por ACES e grupo etário na 

ARSLVT); 

○ SIARS (Outros indicadores, quando relevante). 

● Informação obtida através de fontes informais - Epidemic intelligence. 

● Vigilância dos casos de COVID-19 e dos seus contactos – incidência, prevalência, 

seguimento clínico (vigilância domiciliária e internamentos), recuperação clínica, 

letalidade e mortalidade, mapas de risco e georreferenciação. 

● Análise de risco e cenarização epidemiológica – modelação, mapas de risco e 

georreferenciação, mortalidade geral. 

● Informação proveniente de plataformas internacionais de alerta. 

 

5.2. Emissão de Alertas 

As notificações de nível de aviso meteorológico são emitidas pelo IPMA, de acordo com as 

temperaturas máximas previstas, competindo à DGS a elaboração de um mapa com os avisos 

meteorológicos do IPMA, por ACES. O Mapa assenta numa escala de três níveis (verde, amarelo 

e vermelho), definida pelo MeteoAlarm/Europa, os quais são disponibilizados em área de acesso 

reservado. Adicionalmente, o INSA, I.P. publica, também, diariamente o Boletim ÍCARO. 

A avaliação de risco para efeitos de emissão de alerta interno e/ou para a população, na ARSLVT, 

I.P., é efetuada pelo GOR e validado pelo Delegado de Saúde Regional, que divulga aos GOL, 

sempre que se justifique (Anexo II).  

5.2.1. Critérios para Emissão de Alertas 

Relativamente aos valores de temperatura máxima (observada e prevista), os critérios nos 

distritos de Lisboa e Leiria (concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos 

e Peniche) são os seguintes: 
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Quadro 1 – Critérios para emissão de alertas meteorológicos nos distritos de Lisboa e Leiria 

Alerta Temperatura máxima Temperatura mínima 

Amarelo1 ≥ 32 °C ≥ 24 °C 

Vermelho2 ≥ 35 °C ≥ 26 °C 

Os critérios de avaliação da temperatura máxima para a área dos distritos de Santarém e Setúbal 

foram alterados, dadas as características climáticas semelhantes ao Alentejo, tendo sido 

adotados os seguintes valores: 

Quadro 2 – Critérios para emissão de alertas meteorológicos nos distritos de Santarém e Setúbal 

Avisos Temperatura máxima Temperatura mínima 

Amarelo¹ 

≥ 32 °C (junho) 

≥ 35 °C (julho, agosto e setembro) 

≥ 24 °C 

Vermelho² 

≥ 35 °C (junho)  

≥ 38 °C (julho, agosto e setembro) 

≥ 26 °C 

 

5.2.2. Boletim ÍCARO 

O IPMA fornece ao INSA, I.P., os dados das temperaturas máximas observadas e previstas a 3 

dias. Com base nestes dados e num modelo estatístico, é calculado o impacto das temperaturas 

máximas (previstas) na mortalidade e emitido o Boletim ÍCARO. 

Desde 2019, o Boletim ÍCARO tem partilhado exclusivamente o Índice-Ícaro (II), a nível 

continental, regional e distrital, para todas as idades e estratificado para o grupo etário dos 75 

ou mais anos de idade. 

O Índice-ÍCARO (II) é um indicador do efeito das temperaturas previstas para o próprio dia (d) e 

os dois dias seguintes (d+1 e d+2) na mortalidade da população de Portugal Continental. 

Corresponde à razão entre o número de óbitos previsto, tendo em conta as temperaturas 

observadas e previstas, e o número de óbitos esperado sem o efeito do calor (Risco Relativo), 

                                                                    
1 1 Dia de Temperatura Máxima observada e previsão para 2 dias de temperaturas ≥ 32ºC. 

2 3 Dias consecutivos com Temperatura Máxima observada e previsão para 2 dias de temperatura ≥35ºC. 
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menos 1. Pode ser assim interpretado como um excesso relativo de risco (RR-1). Este indicador 

é calculado para Portugal Continental, as 5 regiões de saúde do continente, a população geral e 

a população com 75 e mais anos de idade, podendo ser comparado entre os estratos. 

Sempre que o Índice-Ícaro atinge o valor 1.000, prevê-se que a mortalidade pelo efeito do calor 

possa duplicar da mortalidade prevista sem esse efeito (excesso relativo de 100%), medindo-se, 

deste modo, o impacto esperado. 

O Boletim ÍCARO divulga a seguinte informação: 

Efeito do Calor na Mortalidade – Gráfico que apresenta a previsão do II para Portugal 

Continental que resulta da média dos Índices Regionais (Regiões Ícaro) ponderados pela 

população das regiões. No gráfico, são apresentados os II dos últimos 28 dias e os II previstos 

para 3 dias (d, d+1, d+2). O II destacado correspondente ao valor máximo previsto para o período 

dos 3 dias para a população geral. De acordo com este valor e o seu significado estatístico é 

classificado como: "Efeito nulo sobre a mortalidade", "Efeito sobre a mortalidade não 

significativo" ou "Efeito sobre a mortalidade significativo". 

Índices-ÍCARO – Quadro que apresenta os II calculados para o dia anterior (d-1), para o próprio 

dia (d) e para os 2 dias seguintes (d+1 e d+2). O cálculo do II para d-1 é realizado usando as 

temperaturas observadas, e para d, d+1 e d+2 usando as temperaturas previstas. Nas últimas 

duas colunas é apresentado o valor máximo do II previsto dos 3 dias e são sinalizados com um 

asterisco os II que correspondem a um efeito estatisticamente significativo. Num mapa 

adjacente, é representado o Índice-ÍCARO máximo previsto para os 3 dias e o seu significado 

estatístico para a população geral, por região de saúde. 

Temperaturas dos distritos – Quadro que apresenta informação sobre as temperaturas 

previstas para os dois dias seguintes (d+1 e d+2), os limiares da temperatura máxima diários e 

de verão para cada distrito e o número de dias a que cada distrito está acima destes valores. 

5.2.3. Alerta Meteorológico (ARSLVT, I.P.) 

São definidos três níveis de alerta, considerando os possíveis efeitos do calor sobre a saúde da 

população. A cada nível de alerta corresponde um conjunto de medidas a serem desenvolvidas.  
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Quadro 3 – Níveis de alerta e respetivo impacto na mortalidade 

Nível 1 Verde Situação de vigilância 

Nível 2 Amarelo São previsíveis efeitos sobre a saúde 

Nível 3 Vermelho São esperadas consequências graves em termos de saúde e mortalidade 
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5.3. Medidas de Prevenção e Controlo 

Medidas Gerais:  

● Comunicação aos cidadãos, aos profissionais de saúde e à comunicação social, do início 

do período de vigência do PCSS – Módulo Verão e da sua duração (1 de maio a 30 de 

setembro de 2021); 

● Promoção da identificação de grupos vulneráveis e de risco;  

● Promoção da literacia em saúde sazonal, designadamente sobre as medidas preventivas 

dos efeitos do calor intenso na saúde, bem como de outros acontecimentos cuja 

frequência tende a aumentar durante o verão (queimaduras solares e golpes de calor, 

afogamentos, toxinfecõ̧es alimentares, aumento da população de vetores), através da 

divulgação de recomendações para a população, em geral, e grupos vulneráveis, em 

particular; 

● Recomendação de medidas preventivas a implementar nas Estruturas Residenciais para 

Pessoas Idosas (ERPI), nas unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados (RNCCI) e outras instituições residenciais coletivas; 

● Identificação de Locais de Abrigo Temporários (LAT), que cumpram as medidas de Saúde 

Pública no combate à transmissão de SARS-CoV-2, definidos nos Planos Municipais de 

Emergência da Proteção Civil (PMEPC) e Planos Prévios de Intervenção (PPI);  

● Articulação com outras entidades relevantes, de âmbito regional; 

● Promoção da utilização do SNS 24 (808 24 24 24) como primeiro contacto com o Serviço 

Nacional de Saúde (SNS). 

Medidas relacionadas com a prestação de cuidados de saúde: 

Todas as instituições e serviços da ARSLVT, I.P., de acordo com a sua tipologia, devem 

implementar as seguintes medidas: 

● Implementação do respetivo PCSS específico, o qual deve incluir um Plano de 

Higienização das Instalações e Equipamentos, tendo em conta de risco de infeção por 

SARS-CoV-2; 

● Promoção da utilização da SNS 24 (808 24 24 24) como primeiro contacto com o SNS; 

● Promoção da articulação interinstitucional, dentro e fora do setor da saúde; 
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● Identificação e gestão das necessidades em estruturas, equipamentos e recursos 

humanos, prestando particular atenção aos períodos de férias; 

● Promoção da realização de testes laboratoriais de rastreio da infeção por SARS-CoV-2 

nas instituições de apoio ou acolhimento a populações vulneráveis, nomeadamente 

ERPI, Unidades da RNCCI, Instituições Sociais de Acolhimento e/ou Apoio Social e 

Centros de Acolhimento de Migrantes e Refugiados; 

● Promoção/manutenção da climatização de salas, seguindo os requisitos de 

funcionamento definidos pela DGS; 

● Verificação regular do funcionamento dos equipamentos de climatização; 

● Identificação das pessoas mais vulneráveis (de acordo com idade, isolamento social, 

comorbilidades, condições da habitação) e adaptação da sua medicação, quando 

necessário; 

● Climatização de salas, segundo os requisitos de funcionamento definidos pela DGS; 

● Verificação regular do funcionamento dos equipamentos de climatização;  

● Definição dos circuitos de acesso às áreas de espera e atendimento de doentes/utentes, 

através de sinalética adequada;  

● Disponibilização de Equipamento Proteção Individual (EPI) para a atividade clínica e não 

clínica e, eventualmente, para utentes;  

● Disponibilização de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) nos pontos-chave das 
Unidades de Saúde;  

● Definição da capacidade máxima das instalações de saúde, de modo a promover o 

distanciamento físico recomendado (2 metros) entre doentes/utentes;  

● Avaliação do cumprimento do Plano de Higienização das Instalações e Equipamentos;  

● Gestão adequada dos resíduos tendo em conta os diferentes grupos, com particular 

atenção ao Grupo III e IV;  

● Adequação de cuidados, incluindo a hidratação (disponibilização de pontos de 

abastecimento de água nas salas de espera); 

● Divulgação da informação aos profissionais de saúde e à população, em especial para os 

grupos vulneráveis, sobre medidas preventivas a adotar: 

- Para evitar o efeito do calor intenso na saúde; 

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/AVAC.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/AVAC.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/AVAC.pdf
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- Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2; 

- Para outros acontecimentos cuja frequência tende a aumentar no verão 

(afogamentos, toxinfecõ̧es alimentares, presença de vetores, entre outros); 

● Adequação da oferta de consultas e afetação de recursos: 

- Adequação dos horários da consulta aberta ou de recurso; 

- Adequação do número de consultas para pedidos no próprio dia; 

- Adequação da capacidade de atendimento em Serviços de Urgência (SU); 

● Nos cuidados prestados em regime de internamento: 

- Adequação da capacidade instalada; 

- Verificação dos stocks de medicamentos; 

- Prevenção da necessidade de expansão das áreas de internamento; 

- Adequação da capacidade instalada de cuidados intensivos (quando aplicável e 

se necessário);  

- Promoção/manutenção da climatização dos espaços de internamento;  

- Adequação de cuidados, incluindo a hidratação do doente.  

O resumo das medidas acima preconizadas encontra-se compilado sob a forma de Lista de 

Verificação, que pode ser consultada no Anexo IV do presente documento. 

5.4. Medidas de Atuação 

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

I.P., pelas Unidades de Saúde da Região e restantes parceiros, de acordo com os respetivos PCSS 

específicos e como preconizado no Anexo V. 
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Quadro 4 – Medidas de atuação preconizadas por nível de alerta vigente 

Nível de Alerta Medidas de Atuação 

Verde 

✓ Atualizar e implementar os PCSS específicos 

✓ Afetar recursos humanos e materiais 

✓ Informar a população das medidas preventivas a adotar 

Amarelo 

✓ Divulgar o alerta 

✓ Ativar os 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 regional 

✓ 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 manutenção da 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 

5.5. Comunicação 

A comunicação em Saúde Pública passa pelo conhecimento do grupo-alvo/recetor da 

mensagem, a qual deve ter uma finalidade clara, ser compreensiva e adequada. O foco das 

atividades de comunicação centra-se na implementação de medidas de prevenção da 

transmissão do SARS-CoV-2 e nas formas de proteção contra o calor, em todas as instituições 

prestadoras de cuidados de saúde, instituições da RCCI e ambientes de risco acrescido.  

Para cada atividade importa identificar:  

a) A equipa responsável pela comunicação/informação;  
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b) Os fluxos de informação - interna e externa (interinstitucional);  

c) O(s) meio(s) de comunicação que vão ser utilizados, nomeadamente, rádio e televisão, jornais, 

website da ARSLVT, I.P., redes sociais, SMS, cartazes, vídeos com mensagens-chave nos 

monitores das instituições de saúde entre outras, folhetos ou outros;  

d) A informação a ser disseminada, baseada na evidência científica atualizada, com as medidas 

preventivas adequadas à promoção de boas práticas;  

e) O fluxo de comunicação (quem informa quem), de acordo com a cadeia hierárquica e a 

gravidade da situação;  

f) As mensagens-chave preparadas para diferentes contextos e níveis de emergência;  

g) Os recursos (humanos e financeiros) necessários;  

h) O responsável por cada atividade; 

i) A calendarização das atividades de comunicação e informação;  

j) O agendamento das reuniões periódicas da equipa de comunicação que permitam:  

 Reportar o que tem corrido bem e o que necessita de melhorias;  

 Atualizar os conhecimentos relativamente ao plano de contingência.  

No atual contexto, onde se juntam diversas ameaças para a saúde e riscos reais de rotura dos 

serviços, é mandatório que a comunicação seja oportuna, transparente, objetiva, consistente, 

simples e precisa, de modo a garantir a credibilidade das instituições e gerar confiança. Desta 

forma, ao minimizar o medo e ansiedade decorrentes de perceções erradas do risco, promove 

o envolvimento das pessoas e dos grupos populacionais, tornando-os parceiros ativos e 

contribuindo para a sua responsabilização individual e coletiva.  

A estratégia comunicacional assenta em três pilares: comunicação interna, comunicação externa 

e mobilização social. A comunicação interna envolve a articulação entre as diferentes estruturas 

de nível nacional, regional e local. Faz-se, essencialmente, a dois níveis: com as Autoridades de 

Saúde, com os ACES (Diretores Executivos, Conselho Clínico e de Saúde e outros profissionais de 

saúde) e com os CH/Hospitais (Conselho de Administração, Conselho Clínico), utilizando como 

meios de comunicação o correio eletrónico e o contacto telefónico. A comunicação externa 

envolve a comunicação com os órgãos de comunicação social, com o público em geral e com as 

entidades externas (interinstitucional). A mobilização social implica informar sobre o risco de 

contágio e de propagação dos vírus, recomendar o modo de proteção das populações mais 
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vulneráveis (residentes em ERPI, RCCI, população migrante, refugiados/as, entre outros) e 

promover estilos de vida saudável. No que se refere ao calor, implica informar sobre os 

potenciais efeitos para a saúde das temperaturas extremas (calor) e as formas de proteção 

contra o calor. 

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, definido pela Assessoria de Comunicação.  

2. Durante a fase de preparação: 

2.1. Divulgação da informação relativa aos potenciais efeitos das temperaturas 

extremas (calor) na saúde e das medidas de proteção individual à população em 

geral e aos profissionais de saúde; 

2.2. Afixação, em todas as unidades funcionais, dos cartazes da DGS relativos às 

temperaturas extremas, os seus potenciais efeitos na saúde e medidas de 

proteção individual; 

2.3. Promoção de ações de sensibilização dirigidas aos profissionais de saúde e a 

grupos populacionais mais vulneráveis. 

O Delegado de Saúde Regional (Coordenador do GOR) informa o Conselho Diretivo da ARSLVT, 

I.P., os Coordenadores dos GOL e instituições relevantes, de âmbito regional/distrital, via correio 

eletrónico, salvo situações particulares em que deverá ser disponibilizada uma via de 

comunicação direta, telefónica. 

Os Coordenadores dos GOL comunicam os alertas, via correio eletrónico ou telefone, 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. toda a informação relacionada com o PCSS – Módulo 

Verão.  
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6. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

6.1. Monitorização 

Os indicadores para a monitorização encontram-se no Anexo VI. 

Sempre que emitido um alerta amarelo, os Coordenadores dos GOL deverão remeter para o 

Delegado de Saúde Regional (Coordenador do GOR) um relatório onde constem as medidas 

implementadas durante o período considerado, concluído o alerta. 

Sempre que emitido um alerta vermelho, os Coordenadores dos GOL deverão remeter ao 

Delegado de Saúde Regional (Coordenador do GOR) um relatório de execução de plano, com 

frequência diária. Caso necessário, poderá ser utilizada como via preferencial de comunicação a 

via telefónica, pelo que deverá ser assegurada a disponibilidade telefónica permanente dos 

Coordenadores dos GOL. 

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

medidas excecionais, o Delegado de Saúde Regional (Coordenador do GOR) informa a DGS 

(saudesazonal@dgs.min-saude.pt). 

6.2. Avaliação 

A avaliação do PCSS é efetuada em todos os níveis de intervenção: nacional, regional e local, 

para as respetivas áreas de influência. Deve ser efetuada ao longo de todo o processo de 

elaboração e de execução do plano (avaliação contínua) 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 pelos Coordenadores dos GOL para o Delegado de Saúde Regional 

(Coordenador do GOR) até 15 dias após o término do Módulo Verão. 

A avaliação do PCSS, tendo por base os indicadores que constam no Anexo VI e outros 

considerados relevantes a partir da análise dos relatórios avaliação final dos PCSS específicos 

(Anexos VII e VIII), deverá ser realizada e remetida para a DGS (saudesazonal@dgs.min-

saude.pt), até 30 dias após o término do Módulo Verão. 

A DGS emite até 30 de novembro de 2021 o relatório nacional. 
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ANEXO I – Fluxograma da Atuação 
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ANEXO II – Modelo de Emissão de Alertas 
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ANEXO III – Circulares Informativas (DGS) 

Circulares Informativas da Direção-Geral da Saúde 

Medidas de âmbito geral:  

o Circular Informativa da DGS n.º 24/DA, de 09/07/09. 

Medidas específicas: 

● Insuficientes renais: 

o Circular Informativa n.º 29/DA, de 18/08/08;  

● Grávidas: 

o Circular Informativa n.º 25/DA/DSR, de 20/07/09;  

● Atividades laborais: 

o Circular Informativa n.º 26/DA, de 08/08/2008;  

● Desportistas: 

o Circular Informativa n.º 29/DA, de 04/08/09;  

● População em situação de sem-abrigo: 

o Circular Informativa n.º 25/DA, de 08/08/2008; Responsáveis pelo apoio a pessoas sem-

abrigo: 

o Circular informativa n.º 25/DA, de 08/08/2008; 

● Turistas: 

o Circular Informativa n.º 22/DA, de 08/08/2008;  

● Crianças em atividades aquáticas: 

o “Protecting Children and Youths in Water Recreation - Safety Guidelines for Service 

Providers”, EUROSAFE;  

● Vestuário apropriado em períodos de temperaturas elevadas: 

o Circular informativa n.º 23/DA, de 02/07/09;  

● Estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI): 

o Circular informativa n.º 24/DA, de 08/08/2008;  

● Creches e infantários: 

o Circular informativa n.º 23/DA, de 08/08/2008. 

 

NOTA: No que se refere à pandemia de COVID-19, as Normas da DGS atualizadas estão disponíveis através 
do link https://covid19.min-saude.pt/normas/, as Orientações através do link https://covid19.min-
saude.pt/orientacoes/ e a legislação em contexto de pandemia através do link https://dre.pt/legislacao-
covid-19. 
  

https://covid19.min-saude.pt/normas/
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ANEXO IV – Lista de Verificação de Intervenções (Nível Local) 

ACES – Conselho Diretivo 

 
Implementar o Plano de Contingência de Saúde Sazonal (PCSS) específico. 

 
Garantir a articulação interinstitucional dentro e fora do sector da saúde. 

 
Realizar ações de sensibilização e de capacitação de profissionais de saúde e da população em 

geral, com especial enfoque nos grupos vulneráveis. 

 
Garantir que o PCSS específico contempla medidas de acompanhamento preventivo de doentes 

crónicos e idosos, no domicílio ou em lares, devendo os mesmos ser alvo de atenção crítica. 

 
Garantir os recursos necessários à prestação de cuidados pelas Equipas de Cuidados Continuados 

Integrados no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. 

 Garantir os recursos humanos e materiais necessários para fazer face às ondas de calor. 

 
 

 

Garantir que as unidades de prestação de cuidados de saúde têm condições adequadas para a 

redução à exposição ao calor e, se necessário, utilizar equipamentos AVAC - Aquecimento, 

Ventilação e Ar Condicionado, garantindo o seu correto funcionamento e manutenção. 

 
Garantir o número adequado de salas climatizadas. 

 
Garantir o número e perfil adequados dos profissionais de saúde. 

 

Garantir que os utentes incluídos nos grupos vulneráveis são encaminhados para locais com 

temperatura adequada. 

 

Garantir medidas que permitam a correta hidratação dos utentes e, se necessário, referenciá-

los para a unidade hospitalar. 

 
 

Assegurar a articulação com as entidades locais para garantir que as medidas de prevenção de 

ondas de calor contemplam os cidadãos em situação de dependência no domicílio. 

 

Garantir os recursos adequados à resposta a eventos com grande concentração de pessoas 

(eventos desportivos, religiosos, entre outros). 

 

Promover a identificação de casos associados ao calor e envio dessa informação à Unidade de 

Saúde Pública Local. 
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ACES – Unidade de Saúde Pública 

 

 
Elaborar o PCSS Específico. 

 

Colaborar na implementação do PCSS específico e monitorizar o cumprimento das medidas nele 

propostas. 

 
Implementar as ações previstas para o nível de alerta definido. 

 

Garantir a nível local que, nos grupos vulneráveis, são sinalizadas as pessoas alvo de atenção 

crítica. 

 
Identificar, caracterizar e divulgar locais climatizados, se necessário. 

 

Garantir o registo atualizado de lares, centros de dia, creches e infantários e serviços de apoio 

domiciliário, para resposta atempada. 

 
 

Garantir a articulação com as entidades locais, nomeadamente segurança social, serviços 

municipais de proteção civil, bombeiros, câmaras municipais e juntas de freguesia. 

 

Preencher o formulário relativo à informação de retorno com as medidas tomadas em caso de 

alerta amarelo e vermelho e de casos associados aos efeitos do calor. 

 
Preencher o formulário relativo aos PCSS específicos dos ACES. 
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ANEXO V – Atuação perante Nível de Alerta 
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ANEXO VI – Indicadores de Monitorização e Avaliação 

Indicadores de Monitorização e Avaliação do Plano 

Critérios para Avaliação de Risco 

Índice-Alerta-Ícaro (efeito do calor sobre a mortalidade) INSA, I.P. 

Temperaturas máximas e mínimas observadas e previstas IPMA 

Avisos meteorológicos de tempo quente IPMA 

N.º de eventos/ocorrências de exceção (ex.: grandes incêndios) DGS/ANPC/IPMA/ARS 

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 grupo etário 

% de consultas em CSP a utentes com idade ≥ 65 anos 

Consultas em urgência hospitalar (UH) 

CH/H/ARS  

N.º total de consultas em UH 

N.º total de consultas em UH, por grupo etário 

N.º total de consultas em UH com internamento 

% de consultas em UH com internamento 

SNS 24 

N.º total de chamadas 
 
 
 

SNS 24/DGS 

N.º de chamadas relacionadas com “calor” 

N.º de chamadas por algoritmo “queimaduras solares” 
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N.º de chamadas por tipo de encaminhamento (emergência, UH, CSP, 
autocuidados), por calor 

% de chamadas relacionadas com “calor” 

N.º de chamadas referenciadas ao INEM, I.P. 

Emergência Médica - INEM, I.P. 

N.º total de ocorrências 

INEM, I.P. 

N.º total de acionamentos 

Mortalidade 

N.º de óbitos  
DGS (eVM - SICO) / INSA, I.P. 

(VDM) 

N.º de óbitos por afogamento DGS (eVM - SICO) / FEPONS 

Excesso de mortalidade por todas as causas - VDM INSA, I.P. 

Informação Complementar 

“Captura de Informação” a partir de fontes informais 

DGS 
Monitorização dos acessos aos destaques/recomendações no site da 
DGS 

Acesso a plataformas internacionais de alerta (acesso restrito) 

Monitorização e Avaliação do Plano 

N.º de relatórios/boletins semanais elaborados DGS/ARS 

N.º de relatórios dos PCSS específicos recebidos ARS 
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ANEXO VII 

PLANO DE CONTINGÊNCIA SAÚDE SAZONAL  

MÓDULO VERÃO E COVID-19 (2021) – FICHA-RESUMO  

ACES:          Data:   

 
Nota Prévia: O plano de contingência deve prever medidas e circuitos para resposta à COVID-19 
(infeções respiratórias) mas simultaneamente, também, para situações Não-COVID-19. 

I. Estrutura de Comando e Controlo 

i. Responsável do Plano:  
Estrutura de Comando e Controlo: 
(nome, funções, telemóvel e e-mail institucionais) 
 
Equipa de Coordenação:  
(nome, funções, telemóvel e e-mail institucionais) 
 

ii. Níveis/Fases do Plano de Contingência  
(indicar os níveis do PC, definindo os critérios para a ativação de cada um dos níveis e respostas 
concomitantes) 
 
 

II. PREVENÇÃO, CONTENÇÃO E CONTROLO 

Medidas organizativas nas Unidades para dar resposta tendo em conta a situação epidemiológica 
(COVID-19), prevendo diferenciação de circuitos 

1) Circuitos para resposta COVID-19 e Circuitos para resposta Não-COVID 
 

2) Organização e Coordenação/Articulação de Equipas 

 Organização das Equipas de Saúde Pública, de resposta comunitária de MGF 

 ADR e AC 

 Equipas de Resposta Rápida para colheita de amostras para pesquisa por PCR de SARS-
CoV-2 

 Respostas e medidas de articulação para identificação rápida de casos, contactos e 
clusters e vigilâncias ativa e sobreativa 
 

3) Acesso: utentes com médico de família e sem médico de família (resposta COVID-19 e Não-
COVID-19) 
 

4) Medidas de controlo da infeção  

 Organização e Gestão dos EPI 

 Previsão e planeamento dos EPI  

 Reforço de limpeza, desinfeção e controlo de infeção 

 Formação contínua e treino de profissionais, incluindo equipas externas (limpeza, 
segurança) 

 Validação de circuitos e espaços 
 

5) Saúde Ocupacional 
 

 

Unidades de saúde com atendimentos ADR e AC; Organização com as Colheitas 
Laboratoriais 
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Locais e Horários de atendimento 
 

Previsão de Recursos Humanos Adicionais 

 
 

III. Medidas de Articulação  

De âmbito Regional 

 CD da ARSLVT 

 Autoridade de Saúde Regional 

 RCCI  

 DICAD 
 

De âmbito local com Hospital da área de influência 

 

Medidas de Articulação de âmbito local com a Proteção Civil e plano de ação 

 

Medidas/Planos de Vigilância e Acompanhamento de âmbito local com outras 
Estruturas/Serviços da Comunidade 

1) RNCCI/ ERPIs 
2) Escolas 
3) Empresas 
4) Bairros com população vulnerável 
5) Outros 

 

IV. EIXO INFORMAÇÃO 

Informação a monitorizar 

Comunicação Interna e externa 
 
 

Medidas de Comunicação 

Exemplo: Promoção da utilização do SNS 24 (808 24 24 24) e/ou das linhas de atendimento telefónico 
disponibilizadas pelas unidades de saúde; 
 

V. Medidas de melhoria introduzidas face à experiência resultante da primeira onda 
epidémica de COVID-19, prevendo a resposta à pandemia e a retoma da atividade 
assistencial 
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ANEXO VIII 

PLANO DE CONTINGÊNCIA SAÚDE SAZONAL  

MÓDULO VERÃO E COVID-19 (2021) – FICHA-RESUMO  

Centro Hospitalar/Hospital:       Data:   

Nota Prévia: Esta Fiche Resumo deve ser coincidente, no seu conteúdo, com os ficheiros remetidos pelo hospital: Plano 
de Contingência, Lotação, Checklist. O plano de contingência deve prever medidas e circuitos para resposta à COVID-
19, mas também para situações Não-COVID-19, sempre que aplicável. 

Os planos de contingência deverão, preferencialmente, ter três níveis (nível 1, 2 e 3). Caso o CH/H tenha previsto mais 
algum nível, deverá adaptar a estrutura do plano a estes três níveis. O nível 0 não deve ser considerado; o nível 1 
corresponde a um aumento de afluência/tempo de resposta e internados e, consequentemente, a medidas de resposta a 
esta ativação 

I. Urgência  

i. Níveis/fases do Plano de Contingência em função da afluência de utentes à Urgência 
 

ii. Constituição de Equipas / Recursos Humanos 

 

iii. Instalações / Recursos Físicos 

 
 

II. Internamento – COVID-19 e Não-COVID-19 

i. Níveis/fases do Plano de Contingência – Internamento  

 Fases do PC Internamento – COVID-19 
 
 

 Fases do PC Internamento – Não-COVID-19 
 
 

ii. Constituição de Equipas / Recursos Humanos 

 

iii. Repercussões noutros serviços do Hospital: Bloco Operatório, Hospitais Dia, MCDT, 
Serviços de Apoio 
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iv. Medidas previstas para os períodos críticos 

 

Articulações  

i. Articulação com RNCCI / Casos Sociais 

 

ii. Articulação com os Cuidados de Saúde Primários 

 
 

iii. Articulação com outros Hospitais 

 

iv. Articulação com outras estruturas na comunidade 

 

Comunicação 

Comunicação interna: Deliberações do CA / Circulares internas com orientações 

 

Comunicação externa: Informação aos utentes e acompanhantes 
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