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1. Sumário Executivo

O Plano de Contingência Saúde Sazonal – Módulo outono-inverno e COVID-19 para a Época 

2021-22, elaborado pelo Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde de Lis-

boa e Vale do Tejo, I. P., nos termos do disposto no Despacho n.º 2483/2017, de 23 de março, com a 

colaboração de diversos outros departamentos e especialistas externos, pretende preparar a resposta 

dos serviços e unidades de saúde da Região de Lisboa e Vale do Tejo, integrados no Serviço Nacional 

de Saúde, relativamente a situações de temperaturas extremas adversas (períodos de frio intenso) e 

relacionadas com a circulação dos vírus SARS-CoV-2 e vírus da gripe sazonal. 

O Plano de Contingência Saúde Sazonal – Módulo outono-inverno e COVID-19 vigora entre 1 

de outubro de 2021 e 30 abril de 2022 e permite preparar, ao nível regional, em articulação com o 

nível local, a resposta supramencionada, designadamente através da prossecução das seguintes com-

petências da Administração Regional de Saúde: 

a) Promover as condições para que as unidades de saúde locais possam elaborar e acompanhar 

a aplicação local dos respetivos planos de contingência, através da disponibilização de uma 

ficha-resumo; 

b) Assegurar que todos os planos de contingência de nível local estão prontos a ser cumpridos 

a partir da data de vigência do Plano, no âmbito das suas competências; 

c) Promover a vacinação contra a gripe de profissionais de saúde e cidadãos; 

d) Promover a aplicação de medidas de controlo de infeção, em colaboração com o Programa 

de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA); 

e) Proceder ao planeamento do alargamento dos horários de funcionamento das unidades 

prestadoras de cuidados de saúde primários, determinando os locais onde esse alargamento 

deve ocorrer, em função da procura registada em serviços de urgência, informando as far-

mácias, o Centro de Contactos do SNS e outros parceiros; 

f) Proceder ao acompanhamento e monitorização do cumprimento das obrigações contratuais 

imputáveis às empresas prestadoras de serviços que alocam os profissionais médicos; 

g) Identificar os recursos disponíveis, de forma a antecipar potenciais necessidades e assegurar 

a sua satisfação, nomeadamente através da articulação entre regiões e instituições do SNS; 

h) Identificar os recursos disponíveis, incluindo a capacidade de hospitais e unidades de saúde 

do setor público, privado, social e militar, para, em caso de necessidade acrescida, aumentar 

as possibilidades de internamento e reorganizar a atividade programada; 

i) Identificar os serviços de atendimento do setor privado e social, com qualidade e capacidade 

de resposta, para uma eventual necessidade extrema de complementaridade na resposta; 

j) Incentivar os cidadãos a recorrer ao Centro de Contacto do SNS e aos cuidados de saúde 

primários, antes de se dirigirem aos serviços de urgência hospitalar, através de uma estra-

tégia de comunicação regional; 

k) Informar a entidade responsável no Ministério da Saúde pelo Centro de Contacto do SNS 

sobre um eventual aumento da procura nas unidades de prestação de cuidados de saúde, 

de modo a adequar a orientação dos utentes para unidades de saúde com menor afluência; 



  
  

2 
 

Plano de Contingência Saúde Sazonal – Módulo outono-inverno e COVID-19 

l) Promover a articulação com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e 

com as instituições da respetiva rede, no que diz respeito aos casos sociais; 

m) Colaborar com a Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. e o Instituto da Segurança 

Social, I. P., de forma a garantir respostas atempadas e adequadas. 

O Grupo Operativo Regional (GOR) coordena e operacionaliza o plano de contingência regional 

e apoia a implementação dos planos locais, nas unidades de saúde e serviços da Região. O GOR dina-

miza, igualmente, as parcerias regionais com a proteção civil, a educação e a segurança social, sempre 

em articulação com as estruturas de saúde de nível local.  
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2. Riscos e desafios associados aos períodos de frio intenso, à pan-

demia por SARS-CoV-2 e à gripe sazonal 

No outono-inverno, os previsíveis períodos de frio intenso, a coexistência de novos casos de 

COVID-19 e a circulação de outros vírus respiratórios sazonais representam um desafio para os serviços 

de saúde da Região e um risco elevado para a saúde das populações, especialmente das mais vulnerá-

veis.  

Os grupos mais vulneráveis ao frio incluem as crianças, porque perdem o calor corporal mais 

rapidamente que os adultos e têm dificuldade em compensar as perdas, e as pessoas idosas, pelo facto 

de produzirem menos calor à medida que a idade avança, dado que o metabolismo é mais lento e é 

mais reduzida a atividade física. São ainda particularmente vulneráveis ao frio pessoas com doenças 

crónicas, doenças neurológicas, com problemas de consumo de álcool ou medicamentos, mobilidade 

reduzida, isolamento social e as que vivem em habitações degradadas1. 

De acordo com o Despacho n.º 2483/2017, de 23 de março2, o Plano de Contingência Saúde 

Sazonal - Módulo outono-inverno e COVID-19 da ARSLVT define um conjunto de estratégias de atua-

ção que pretendem integrar as respostas dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) e dos Centros 

Hospitalares/Hospitais (CH/H), promovendo condições para que as unidades de saúde possam elabo-

rar e operacionalizar os respetivos Planos de Contingência Saúde Sazonal (PCSS).  

Os Serviços Centrais da ARSLVT, para além do acompanhamento dos PCSS Locais, garantem o 

fornecimento de vacinas a profissionais e cidadãos, gerem a reserva estratégica de medicamentos e 

fornecem os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e os Testes Laboratoriais para o SARS-CoV-2, 

de acordo com a sua disponibilidade. 

Devem ser asseguradas todas as medidas de prevenção e controlo das infeções, em colabora-

ção com o Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resis-

tência aos Antimicrobianos (GCL-PPCIRA). 

A pandemia de COVID-19, a par dos riscos para a saúde decorrentes das baixas temperaturas 

e das infeções respiratórias agudas sazonais (com especial enfoque para a gripe, de expressão normal-

mente epidémica), coloca uma enorme pressão sobre os serviços de saúde e os seus profissionais, 

exigindo mobilização de recursos, articulação e integração ao nível das respostas preventiva e assis-

tencial.  

Esta exigência organizacional envolve uma definição clara de responsabilidades, de circuitos 

de doentes e de fluxo de informação, numa resposta coordenada e de proximidade. É fundamental as 

instituições de saúde terem o seu próprio Plano de Contingência Saúde Sazonal permanentemente 

atualizado. 

                                                           
1 Orientação da DGS n.º 17/2012, de 25/10. Recomendações Gerais para a população em períodos de frio intenso. Disponível 
em: https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0172012-de-25102012-
png.aspx  
2 Despacho n.º 2483/2017, de 23 de março, publicado no Diário da República n.º 59, 2.ª série, disponível em https://dre.pt/ap-
plication/conteudo/106629368  

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0172012-de-25102012-png.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0172012-de-25102012-png.aspx
https://dre.pt/application/conteudo/106629368
https://dre.pt/application/conteudo/106629368
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2.1 Respostas e responsabilidades  

A resposta aos desafios epidemiológicos e climáticos não reside apenas nos serviços de saúde. 

Para proteger o sistema de uma procura que ultrapasse a sua capacidade de resposta é necessário o 

contributo de toda a sociedade, com responsabilização individual, coletiva, institucional e comunitária, 

no cumprimento das medidas preconizadas.  

A responsabilidade individual assenta no cumprimento escrupuloso das medidas de saúde pú-

blica, designadamente: distanciamento físico, etiqueta respiratória, lavagem e desinfeção frequentes 

das mãos, uso de máscara e outro equipamento de proteção individual, dependendo do contexto, dos 

imperativos legais e da avaliação de risco, limpeza e desinfeção frequentes de equipamentos e super-

fícies, ventilação natural dos espaços, autoisolamento e reporte de sintomatologia, sempre que se ve-

rifique. O cumprimento combinado destas medidas é decisivo no controlo da transmissão do SARS-

CoV-2, bem como para o cumprimento das Resoluções e Despachos Ministeriais, e demais legislação 

aplicável, das orientações e normativos da Direção-Geral da Saúde (DGS) e das determinações das 

autoridades de saúde. Assenta, também, no dever ético de cada indivíduo proteger a sua saúde e a 

dos outros.  

A responsabilidade coletiva envolve, de acordo com a Carta para a Participação Pública em 

Saúde, a representação das pessoas, com ou sem doença, nas decisões que afetam a saúde da popu-

lação, incentivando a tomada de decisão em saúde assente em amplos processos de participação. No 

quadro da responsabilidade coletiva, e não obstante a elevada cobertura da população pela vacinação 

contra a COVID-19, atento o Princípio da Precaução em Saúde Pública, as ações não devem integrar, 

nem promover concentrações de um número elevado pessoas, com particular relevo para a aglome-

ração de pessoas em locais fechados e pouco ventilados.  

No que se refere à responsabilidade institucional, as empresas têm um papel social importante 

no controlo da transmissão de SARS-CoV-2, nomeadamente através da manutenção dos Planos de 

Contingência atualizados, da organização dos Serviços de Saúde e Segurança do Trabalho (SSST)3 e da 

manutenção dos princípios gerais de prevenção, incluindo a promoção de rastreios periódicos aos seus 

trabalhadores e o incentivo à vacinação. 

Neste contexto, a proteção dos trabalhadores4 deve adequar as medidas à prevenção de riscos 

de exposição a agentes biológicos e ao contágio decorrentes da pandemia de COVID-19, podendo, 

nomeadamente, adotar o regime de teletrabalho, nos termos previstos no Código do Trabalho5.  

Dentro dos limites máximos do período normal de laboração e com respeito pelo direito ao 

descanso diário e semanal previsto na lei ou em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho 

aplicável, podem ser implementadas medidas de prevenção e mitigação dos riscos decorrentes da 

pandemia de COVID-19, através da adoção de escalas de rotatividade de trabalhadores entre o regime 

                                                           
3 Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro. Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho (RJPSST). Disponível 
em: https://dre.pt/application/conteudo/490009  
4 Decreto-Lei n.º 84/97, de 16 de abril. Disponível em: https://dre.pt/application/conteudo/468635  
5 Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro. Código do trabalho. Disponível em: https://dre.pt/application/conteudo/602073  

https://dre.pt/application/conteudo/490009
https://dre.pt/application/conteudo/468635
https://dre.pt/application/conteudo/602073


  
  

5 
 

Plano de Contingência Saúde Sazonal – Módulo outono-inverno e COVID-19 

de teletrabalho e o trabalho prestado no local habitual, horários diferenciados de entrada e saída e/ou 

horários distintos de pausas e de refeições6. 

A responsabilidade comunitária assenta no estabelecimento de parcerias, com a participação 

dos serviços de saúde locais e dos principais parceiros da comunidade (Autarquia, Proteção Civil, Ser-

viços locais de Segurança Social, Forças de Segurança), incluindo a sociedade civil.  

A responsabilidade partilhada visa apoiar ou criar estruturas de suporte social de resposta à 

pandemia e a períodos de frio intenso, com soluções multissectoriais, articuladas e de proximidade. O 

foco principal são as populações vulneráveis das Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI), 

pessoas integradas na Rede de Cuidados Continuados Integrados (RCCI), migrantes e refugiados, pes-

soas em situação de sem-abrigo ou de isolamento/exclusão social e pessoas com comportamentos 

aditivos, minimizando as desigualdades, promovendo a equidade e prevenindo o impacto despropor-

cional dos riscos sazonais na saúde destes grupos populacionais. 

Os serviços prestadores de cuidados de saúde, as UCCI/ERPI, os Estabelecimentos de Educação 

e Ensino (EEE), as prisões e os locais onde decorrem Eventos de Massas (ou eventos que, não sendo 

“de Massas”, envolvem um número elevado de participantes e/ou ocorrem em locais que, pelas suas 

características, obrigam a avaliação de risco pelas autoridades de saúde locais) requerem uma respon-

sabilização acrescida pela vulnerabilidade da população que servem e/ou pelo risco de amplificação 

da transmissão de SARS-CoV-2. 

Simultaneamente, tendo em conta o baixo nível de literacia em saúde de muitos cidadãos, é 

fundamental adequar a comunicação aos grupos-alvo, numa altura em que se torna particularmente 

relevante e sensível a responsabilização informada das pessoas, considerando o alívio das medidas de 

mitigação da transmissão de SARS-CoV-2 previstas na legislação e nas Normas e Orientações da DGS. 

 

  

                                                           
6 Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-A/2020, de 02.11. Declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19. Disponível em: https://dre.pt/application/conteudo/147412974  

https://dre.pt/application/conteudo/147412974
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3. Finalidade e Objetivos  

A elaboração do Plano de Contingência Saúde Sazonal – Módulo outono-inverno e COVID-19 

visa preparar um conjunto de procedimentos, para a época 2021-22, que permitam responder, de 

forma integrada, coerente e sustentável, aos desafios do frio intenso, da COVID-19 e da gripe sazonal. 

3.1. Finalidade 

Garantir a resposta da ARSLVT às necessidades de saúde da população da sua área geodemo-

gráfica e minimizar os efeitos negativos do frio extremo e dos problemas associados na morbimortali-

dade da Região de Lisboa e Vale do Tejo, nomeadamente por infeções respiratórias, gripe e COVID-19, 

sem negligenciar a resposta assistencial a todos os utentes com outros problemas de saúde. 

3.2. Objetivos 

Os principais objetivos do Plano de Contingência Saúde Sazonal da ARSLVT são os que se se-

guem:  

a) Comunicar, adequadamente, as medidas de prevenção da transmissão do SARS-CoV-2 e do 

vírus da gripe, incidindo particularmente nas instituições prestadoras de cuidados de saúde, 

nas instituições que integram a rede de cuidados continuados integrados e em todos os ambi-

entes de risco acrescido;  

b) Assegurar as respostas dos diferentes níveis de intervenção dos serviços de saúde (cuidados 

de saúde primários e hospitalares, de acordo com a sua diferenciação), na prestação de cuida-

dos de saúde adequados às necessidades da população da área geodemográfica da Região de 

Lisboa e Vale do Tejo; 

c) Promover a gestão adequada da capacidade de internamento e de referenciação de doentes 

para a Rede de Cuidados Continuados Integrados; 

d) Garantir uma reserva estratégica de bens e serviços que possa suprir as necessidades dos ser-

viços descentralizados, especificamente dos ACES, no que concerne a vacinas, medicamentos, 

equipamentos de proteção individual e testes laboratoriais para o SARS-CoV-2; 

e) Monitorizar o risco associado aos efeitos do frio extremo, à gripe sazonal e à COVID-19, as-

sente num sistema de informação integrado sobre o impacto potencial das temperaturas bai-

xas, do vírus da gripe sazonal e do SARS-CoV-2 no estado de saúde da população (outcomes). 
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4. Coordenação  

A coordenação do Plano de Contingência Saúde Sazonal – Módulo outono-inverno e COVID-     

-19 insere-se numa Cadeia de Comando e Controlo (CCC) que, ao nível regional, é articulada entre a 

ARSLVT e o Delegado de Saúde Regional/Departamento de Saúde Pública (DSP), conforme a Figura 1. 

Figura 1. Cadeia de Comando e Controlo  

 

 

A ARSLVT, enquanto estrutura liderante da CCC, participa na tomada de decisões-chave. A área 

geodemográfica de intervenção corresponde à Região de Lisboa e Vale do Tejo, constituída por 4 NUTS 

III – Área Metropolitana de Lisboa, Médio Tejo (com exceção dos municípios de Vila de Rei e Sertã) 

(Centro), Lezíria do Tejo (Alentejo) e Oeste (Centro).  

O Plano da Saúde para o outono-inverno 2020-21, da DGS, propunha o reforço das estruturas 

de coordenação e articulação, a nível regional e local, com envolvimento dos outros setores relevantes 

para a resposta ao risco sazonal, incluindo COVID-19, gripe sazonal e efeitos das temperaturas 

extremas adversas (frio).  

O presente Plano de Contingência Saúde Sazonal (PCSS) – Módulo outono-inverno e COVID-

-19 (Época 2021-22), da Região de Lisboa e Vale do Tejo, é coordenado pelo Grupo Operativo Regional 

(GOR), que integra elementos do Departamento de Saúde Pública da ARSLVT, I. P.; a esta estrutura de 

coordenação compete o planeamento tático da resposta, garantindo o alinhamento com o 

planeamento estratégico da DGS e acompanhando o planeamento operacional dos cuidados de saúde 

primários e hospitalares.  
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4.1. Grupo Operativo Regional 

A ARSLVT, I. P. dinamiza um 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 dos 

cuidados de saúde primários, quer dos cuidados hospitalares, que coordenam e preparam, nas suas 

estruturas, as medidas que permitem responder adequadamente ao risco para a saúde associado aos 

períodos de frio intenso, à gripe sazonal e à COVID-19.  

O GOR, coordenado pelo Delegado de Saúde Regional, articula-se, igualmente, 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., integrando elementos do Departamento de Saúde 

Pública (DSP), do Departamento de Planeamento e Contratualização (DPC), da Assessoria de 

Comunicação (AC), da Unidade Orgânica Flexível de Farmácia (UOFF), da Equipa Coordenadora 

Regional dos Cuidados Continuados (ECR-LVT) e da Equipa Regional de Vacinação da ARSLVT, I. P.. Ao 

GOR compete:  

a) Coordenar e operacionalizar a implementação do PCSS;  

b) Apoiar os Grupos Operativos Locais (GOL) dos ACES e dos Centros Hospitalares/ 

Hospitais, na elaboração e implementação dos seus planos específicos;  

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

concertar intervenções;  

d) Acompanhar os fenómenos relacionados com as alterações climáticas e a sua 

repercussão na população;  

e) Informar o Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P. e as Autoridades de Saúde Locais (ASL) 

sobre o risco e impacto potencial das temperaturas extremas baixas na mortalidade da 

população; 

f) Divulgar medidas necessárias para a proteção da saúde da população;  

g) Elaborar relatório de avaliação final.  

Quadro 1. Grupo Operativo do PCSS 

Elementos  Contactos 

António Carlos Silva Médico de Saúde Pública 

Delegado de Saúde Regional 

antonio.c.silva@arslvt.min-saude.pt 

218424800/Extensão 301507 

Ana Dinis Médica de Saúde Pública 

Delegada de Saúde Regional Adjunta 

ana.dinis@arslvt.min-saude.pt 

218424800/Extensão 301508 

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

218424800/Extensão 301509 

Gregória Paixão von Amann Médica de Saúde Pública 

Coordenadora do GCR do PPCIRA LVT 

gregoria.amann@arslvt.min-saude.pt 

218424800/Extensão 301515 

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

218424800/Extensão 301510 

Patrícia Pacheco Engenheira Sanitarista 
Patriciap@arslvt.min-saude.pt 

218424800/Extensão 301525 

  

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:nuno.lopes@arslvt.min-saude.pt
mailto:Patriciap@arslvt.min-saude.pt
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4.1.1. Níveis de alerta e medidas de intervenção 

Cabe ao GOR avaliar o risco para a saúde das baixas temperaturas, a partir do(s):  

1. Avisos meteorológicos, diários, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. 

(IPMA, I. P.);  

2. Boletim FRIESA, do IPMA e do INSA, que divulga, diariamente, a previsão do efeito do 

frio na mortalidade, no distrito de Lisboa; 

3. Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe e outros Vírus Respiratórios, Época 2021-

22, do INSA. 

O IPMA assegura a vigilância meteorológica e emite Avisos, por distrito, sobre potenciais situa-

ções adversas que possam causar danos. Deste modo, as autoridades podem antecipar os prejuízos, a 

breve prazo, e tomar medidas de prevenção e proteção das populações.  

Os parâmetros meteorológicos são emitidos de acordo com um semáforo de cores, que reflete 

a intensidade do fenómeno, cuja interpretação se apresenta no Quadro 2. 

Quadro 2: Interpretação do aviso meteorológico  

Cor Significado  

Cinzento Informação em atualização 

Verde Não se prevê situação meteorológica de risco 

Amarelo Situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica 

Laranja Situação meteorológica de risco moderado a elevado 

Vermelho Situação meteorológica de risco extremo 

Os avisos emitidos contemplam ainda as situações de vento forte, precipitação forte, queda de 

neve, trovoada, frio, calor, nevoeiro persistente e agitação marítima, identificados com os seguintes 

símbolos: 

A emissão dos Avisos diários, por distrito, conjuga as temperaturas médias previstas com os efeitos 

dos fenómenos meteorológicos identificados, sendo que para o 

efeito são apenas valorizados os parâmetros frio e vento. 

A cor atribuída a cada distrito, no mapa de Portugal, resulta da 

combinação dos parâmetros anteriores.  

Para aceder a toda a informação de um distrito, basta consultar 

o mapa no link: https://www.ipma.pt/pt/otempo/prev-sam/. 

O Boletim FRIESA (FRIo Extremo na SAúde) resulta da im-

plementação do sistema com o mesmo nome, conceptualizado 

para estimar uma medida de risco de morte associado ao frio nos distritos de Lisboa e Porto. É publi-

cado entre os meses de novembro e março. 

O Índice FRIESA calcula o impacto das temperaturas observadas, ao longo de 9 dias seguidos, na 

mortalidade da população com mais de 65 anos por “Todas as Causas” e por “Doenças do Aparelho 

Circulatório e Respiratório”. O cálculo baseia-se nos valores das temperaturas e na taxa de incidência 

do Síndrome Gripal por 105 habitantes, observadas até ao dia da emissão do Boletim. 

 

Frio 

Calor 

Neve  

Nevoeiro 

Agitação marítima  

Precipitação 

Vento 

Trovoada  

https://www.ipma.pt/pt/otempo/prev-sam/
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A decisão do nível de alerta é da responsabilidade do Delegado de Saúde Regional, em colabo-

ração com os restantes elementos do GOR. 

Os níveis de alerta variam de acordo com a escala de cores que depende do Índice FRIESA espe-

cífico de cada estrato, conforme representado na Figura 2 e no Quadro 3. 

Figura 2. Níveis de alerta 

 

 

Quadro 3: Níveis de alerta e medidas de intervenção 

Nível de Alerta Avaliação do risco Medidas de intervenção 

[0;1] Verde  Situação de vigilância   Atualizar o Plano de Contingência (PC); 

 Afetar recursos (humanos e materiais); 

 Informar a população das medidas preventivas a ado-

tar; 

]1;2] Laranja Previsíveis efeitos na 

saúde 

 Divulgar informação de alerta; 

 Ativar PC específicos; 

 Afetar recursos humanos e materiais; 

 Articular serviços regionais e locais; 

 Informar população, entidades competentes de saúde 

e outras instituições; 

 Ajustar a resposta à procura de serviços de saúde pre-

vista; 

>2 Verme-

lho 

Consequências graves 

na saúde e na mortali-

dade 

 Divulgar informação de alerta; 

 Ativar os PC e adequar as respostas; 

 Reforçar a articulação entre serviços locais e regionais; 

 Informar a população, entidades competentes de sa-

úde, outras instituições e a comunicação social. 

  

Índice > Nível 2

Efeito muito provável sobre a 
mortalidade

Nível 1 < Índice ≤  Nível 2

Efeito provável sobre a 
mortalidade

0 ≤  Índice ≤ Nível 1

Efeito pouco provável sobre a 
mortalidade
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5. Estratégias de atuação a nível regional  

A ARSLVT tem por missão garantir à população da respetiva área geográfica de intervenção o 

acesso à prestação de cuidados de saúde de qualidade, adequando os recursos disponíveis às necessi-

dades em saúde, a partir de um modelo de organização e funcionamento descentralizados.  

A pandemia de COVID-19 tem sido considerada uma sindemia. Este conceito caracteriza a intera-

ção entre os problemas de saúde de uma população e o seu contexto social, económico, ambiental e 

político7.  

Em setembro de 2020, The Lancet, a propósito da pandemia de COVID-19, chama a atenção para 

o uso, quase exclusivo, dos modelos epidemiológicos na condução desta emergência de saúde pública. 

No entanto, o que aprendemos com a evolução da pandemia é que temos duas categorias de doença 

em interação – a infeção aguda grave provocada pelo vírus SARS-CoV-2 e um conjunto de doenças 

crónicas não transmissíveis, como a hipertensão, a obesidade, a diabetes, as doenças cardiovascula-

res, as doenças respiratórias crónicas e o cancro8.  

A conjugação destes problemas de saúde, num contexto socioeconómico frágil, leva ao agrava-

mento de cada doença, isoladamente, sendo, por isso, da maior importância uma abordagem sindé-

mica para que possamos ter um melhor prognóstico, quer da COVID-19, quer da comorbilidade asso-

ciada, numa determinada comunidade9.  

Por tudo isto, na Região de Lisboa e Vale do Tejo, a estratégia de atuação combina várias 

dimensões da saúde: a promoção da saúde, a prevenção da doença, a prestação de cuidados de sa-

úde nos diferentes níveis de intervenção, o acompanhamento e a reabilitação num contexto de saúde 

em todas as políticas, face aos desafios colocados pelo frio e pela pandemia.  

A operacionalização da estratégia requer:  

a) Comunicação, em tempo real, entre a ARS e as unidades de saúde, dando respostas con-

cretas às necessidades sentidas, mas também às necessidades de informação da popula-

ção, em estreita articulação com os serviços de Saúde Pública; 

b) Mobilização dos recursos humanos dos Cuidados de Saúde Primários, no sentido do aten-

dimento diagnóstico e terapêutico de situações relacionadas e não relacionadas com a 

pandemia e apoio de outros níveis de cuidados, sempre que a situação se justifique e sem 

prejuízo da sua carga horária e atividades efetivamente realizadas localmente;  

                                                           
7 Syndemics: health in context. www.thelancet.com. Vol 389 March 4, 2017. Disponível em: https://www.thelancet.com/journals/lancet/ar-
ticle/PIIS0140-6736(17)30640-2/fulltext  
8 COVID-19 is not a pandemic. www.thelancet.com Vol 396 September 26, 2020. Disponível em: https://www.thelancet.com/pdfs/jour-
nals/lancet/PIIS0140-6736(20)32000-6.pdf  
9 The COVID-19 syndemic is not global: context matters. www.thelancet.com Published online October 22, 2020 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32218-2; https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)32000-6.pdf 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30640-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30640-2/fulltext
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)32000-6.pdf
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)32000-6.pdf
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32218-2
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)32000-6.pdf
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c) Criação de uma estrutura, ao nível da ARSLVT, de gestão centralizada dos recursos de aten-

dimento urgente em cuidados hospitalares e internamentos nos hospitais da área geográ-

fica (camas de cuidados intensivos e intermédios, camas de enfermaria normal), de acordo 

com o Despacho n.º 10921/2020, de 6 de novembro10; 

d) Integração das estruturas regionais e locais de Saúde e Segurança Social, Misericórdias e 

outras entidades da Sociedade Civil; 

e) Manutenção da gestão centralizada dos recursos relacionados com Equipamentos de Pro-

teção Individual, testes, vacinas e medicamentos, entre outros; 

f) Disponibilização racional de capacidade de testagem para o SARS-CoV-2, devidamente in-

tegrados em algoritmos universais destinados à sua utilização, e tendo em conta a Norma 

n.º 19/2020, atualizada a 07/06/2021, sobre a Estratégia Nacional de Testes para SARS-

CoV-211. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
10 Despacho n.º 10921/2020. https://dre.pt/application/conteudo/147782617  
11 Norma n.º 19/2020, atualizada a 07/06/2021, sobre a Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2 https://co-
vid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/06/Norma-019_2020-atualizac%CC%A7a%CC%83o-de-07_06_2021.pdf 
  

https://dre.pt/application/conteudo/147782617
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/06/Norma-019_2020-atualizac%CC%A7a%CC%83o-de-07_06_2021.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/06/Norma-019_2020-atualizac%CC%A7a%CC%83o-de-07_06_2021.pdf
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6. Comunicação  

A comunicação em Saúde Pública passa pelo conhecimento do grupo-alvo da mensagem, a 

qual deve ter uma finalidade clara, ser compreensiva e adequada. O foco das atividades de comunica-

ção centra-se na implementação de medidas de prevenção da transmissão do SARS-CoV-2 e do vírus 

da gripe, em todas as instituições prestadoras de cuidados de saúde, instituições da RCCI e ambientes 

de risco acrescido. Para cada atividade, identificam-se: 

a) A equipa responsável pela comunicação/informação; 

b) Os fluxos de informação - interna e externa (interinstitucional);  

c) O(s) meio(s) de comunicação utilizados, nomeadamente, rádio e televisão, jornais, website 

da ARSLVT, redes sociais, SMS, cartazes, vídeos com mensagens-chave nos monitores das 

instituições de saúde, entre outras, folhetos, 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 gra-

vidade 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 permitem:  

 Reportar o que está a correr bem e o que necessita de aperfeiçoamento;  

 Atualizar os conhecimentos relativamente ao plano de contingência. 

Na época 2021-22, a comunicação tem de ser oportuna, transparente, objetiva, consistente, 

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

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

tribuindo 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 (Di-

retores Executivos) e com os CH/Hospitais (Conselhos de Administração), 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 
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mais vulneráveis (residentes em ERPI, RCCI, população migrante, refugiados, entre outros) e promover 

estilos de vida saudáveis. 

6.1. Público em geral  

A informação dirigida ao público em geral incide sobre:  

a) O papel de cada cidadão no cumprimento das medidas de saúde pública no seu conjunto 

(distanciamento, etiqueta respiratória, lavagem e desinfeção frequentes das mãos, uso de 

máscara ou outro equipamento de proteção individual), bem como adesão aos rastreios 

para SARS-CoV-2 e à vacinação contra a COVID-19;  

b) A colaboração dos cidadãos e o contexto (limpeza e desinfeção de equipamentos e super-

fícies, ventilação natural dos espaços) que condiciona o sucesso ou insucesso das medidas 

recomendadas; 

c) O cumprimento combinado das medidas como fator determinante da eficácia do controlo 

da transmissão do SARS-CoV-2; 

d) A necessidade de autoisolamento e reporte em caso de início de sintomas, seguindo as 

orientações da Linha SNS 24;  

e) A campanha vacinal contra a gripe sazonal; 

f) A vacinação contra o Streptococcus pneumoniæ de grupos com risco acrescido para do-

ença invasiva pneumocócica; 

g) Os riscos para a saúde decorrentes das baixas temperaturas e as medidas de proteção; 

h) A obrigatoriedade de cumprimento de: 

 Legislação e disposições regulamentares em vigor, bem como das Orientações e Nor-

mas da Direção-Geral da Saúde (DGS), no que for aplicável;  

 Determinações das Autoridades de Saúde, incorrendo, em caso de incumprimento, em 

crime de desobediência ou de propagação de doença contagiosa. 

A informação deve, ainda, ser difundida: 

a) Entre grupos específicos da população (idosos, migrantes e refugiados, pessoas em situa-

ção de sem-abrigo ou de isolamento/exclusão social e pessoas com comportamentos adi-

tivos, crianças, outros); 

b) Em settings específicos (instituições de saúde, públicas e privadas, centros de dia, escolas, 

farmácias, infantários, ERPI, locais de culto religioso, outros). 

O DSP, sempre que solicitado, apoia o nível local na elaboração dos materiais produzidos pelos 

ACES e garante a divulgação dos que constituam exemplos de boas práticas de comunicação.  

Os meios utilizados são: 

a) Cartazes; 

b) Órgãos de comunicação social, com destaque para as campanhas de vacinação; 

c) Portal da ARSLVT: https://www.arslvt.min-saude.pt/;  

https://www.arslvt.min-saude.pt/
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d) Página de Facebook da ARSLVT: www.facebook.com/ARSLVT/  

6.2. Profissionais de Saúde  

Junto dos profissionais de saúde a comunicação incide sobre:  

a) O seu papel enquanto interlocutores diretos com o público em geral e agentes promotores 

de saúde pública, complementando a informação a que os seus utentes acedem por outros 

meios e respondendo às suas dúvidas, combatendo os rumores e a desinformação; 

b) O papel que cabe a cada instituição e a cada profissional no PCSS regional e local. 

Para as Autoridades de Saúde/Unidades de Saúde Pública (USP) é, ainda, difundida informação 

regular sobre a situação epidemiológica na Região e na área de influência dos ACES, no âmbito da 

pandemia por SARS-CoV-2: 

a) Informação trabalhada pelo DSP e pelo Departamento de Planeamento e Contratualiza-

ção:  

 Análise sumária e de tendência da COVID-19 (Mapa e Gráfico) (DSP) – diariamente;  

 Informação de vigilância de casos e contactos (DSP) – diariamente; 

 Monitorização dos Surtos (DSP) – três vezes por semana; 

 Monitorização Lares COVID-19 (DSP) – diariamente; 

 Monitorização Hospitais COVID-19 (DPC) – diariamente. 

b) Informação produzida por entidades externas: 

 “RONDA”, Centro de Emergências em Saúde Pública (CESP) da DGS - semanalmente;  

 “FRIESA” (FRIo Extremo na SAúde) do IPMA e INSA - diariamente;  

 Normas, Orientações, Informações e Comunicados da DGS; 

 Relatório do INSA com as curvas epidémicas e índices efetivos de transmissibilidade 

R(t) para os concelhos da Região de Lisboa e Vale do Tejo – semanalmente. 

6.3. Órgão de Comunicação Social  

Todas as questões colocadas pelos órgãos de comunicação social são remetidas para a Assesso-

ria de Comunicação da ARSLVT que encaminha, dependendo da sua natureza, para o: 

a) Conselho Diretivo da ARSLVT; 

b) Departamento de Saúde Pública (DSP) da ARSLVT; 

c) Nível local (ACES da Região de Lisboa e Vale do Tejo): 

 Diretor Executivo, dando conhecimento ao Conselho Diretivo; 

 Autoridade de Saúde/USP, dando conhecimento ao DSP; 

 Centros Hospitalares/Hospitais. 

Os contactos com a comunicação social são sempre realizados por escrito, de modo a que as 

respostas possam ser devidamente preparadas e validadas. Excecionalmente, podem ocorrer contac-

tos pessoais, desejavelmente, através de videoconferência ou outras plataformas análogas, as quais 

devem ser realizadas na presença de um elemento da comunicação da ARSLVT. 

http://www.facebook.com/ARSLVT/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiN2ExZmVkMWYtMmIwNS00ZjZjLWJkNmItZDQzZTQ0Y2FkNmRhIiwidCI6IjIyYzg0NjA4LWYwMWQtNDZjNS04MDI0LTYzY2M5NjJlNWY1MSIsImMiOjh9&data=04%7C01%7Ccarla.rascoa%40arslvt.min-saude.pt%7C5d893c2119bd40dc6ac508d875dbe310%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637388935153031180%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mq5VHBFh7Zo3pTA%2BSwejQdM5ZkVfQWn7QDUZQ9U%2F2Kw%3D&reserved=0
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6.3.1. Fluxograma da Comunicação 

Figura 3. Fluxograma da comunicação externa 

 

EXCEÇÃO: Autoridade de Saúde Local ou Regional que esteja in loco num surto e que seja con-

tactada por jornalistas, igualmente, in loco, se estiver disponível para prestar declarações, dando disso 

conta à Assessoria de Comunicação da ARSLVT. 

DESTAQUE: Não obstante o acompanhamento que a Autoridade Local e/ou Regional possa fazer 

da situação, o DSP/ARSLVT não se pronuncia sobre casos COVID-19/medidas de Saúde Pública em Hos-

pitais, Estabelecimentos prisionais, Clubes de futebol/desportivos e outras entidades com serviços de 

saúde próprios. 

A informação e sensibilização dos cidadãos sobre boas práticas comportamentais e como atuar 

perante diversas situações estão contidas no Plano de Comunicação e, sempre que possível, devem 

ser apoiadas por figuras públicas, com mensagens ajustadas ao grupo-alvo, com as quais se identifi-

cam, utilizando os social media, os media tradicionais e outros sistemas de corporate tv ou informação, 

por exemplo, nos transportes públicos e em outdoors. 

É fulcral descodificar mensagens e simplificar processos de comunicação, tendo em conta o 

grupo-alvo, o escalão etário e o nível de literacia em saúde da comunidade.  

 

  



  
  

17 
 

Plano de Contingência Saúde Sazonal – Módulo outono-inverno e COVID-19 

7. Saúde Pública  

No atual contexto de pandemia, associada ao risco de doenças respiratórias, há que reforçar 

as medidas de prevenção das infeções e das doenças evitáveis pela vacinação, assim como a vigilância 

epidemiológica da Gripe e da COVID-19. 

7.1. Prevenção e controlo das infeções por doenças respiratórias e COVID-

19 

A implementação das medidas de prevenção das infeções por SARS-CoV-2 e por outros vírus 

respiratórios de circulação sazonal visa acautelar contágios e reduzir o número de casos. Essas medidas 

encontram-se referidas na Figura 4. 

Figura 4. Medidas de prevenção das infeções por COVID-19 e doenças respiratórias 

 

As medidas de contenção e controlo, quer da gripe, quer da COVID-19, devem seguir o modelo 

de prevenção baseado na implementação das Precauções Básicas de Controlo de Infeção (PBCI), em 

cuidados de saúde primários e em meio hospitalar. Os profissionais de saúde, com os Grupos Coorde-

nadores Locais (GCL) do PPCIRA, devem ajustar os procedimentos e circuitos, cumprindo as recomen-

dações de prevenção, de forma a garantir: 

a) Áreas de observação reservadas ao atendimento de doentes com suspeita de doença respi-

ratória e com circuitos separados dos outros doentes/utentes; 

Higiene frequente das mãos

Etiqueta respiratória

Utilização adequada de máscara e outros equipamentos de 
proteção individual

Distanciamento físico

Limpeza e desinfeção de superficies e equipamentos 

Ventilação natural dos espaços

Redução dos contactos

Não presentismo. Se sintomático, contacto da linha SNS24

Separe os resíduos hospitalares e faça a gestão adequada dos 
Grupos III e IV
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b) Identificação clara das áreas e dos circuitos, através de sinalética; 

c) Utilização de Equipamento Proteção Individual (EPI) adequado para a atividade clínica e não-

clínica, de acordo com as recomendações para a pandemia COVID-19, conforme Orientações 

e Normas da DGS12; 

d) Higienização das mãos dos profissionais e dos utentes e acompanhantes, de acordo com as 

recomendações para a pandemia COVID-19, conforme Orientações e Normas da DGS; 

e) Definição da capacidade máxima das instalações de saúde, de modo a promover o distanci-

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

f) Cumprimento do Plano de Higienização das Instalações e Equipamentos, de acordo com a 

classificação de risco de infeção; 

g) Gestão dos Resíduos Hospitalares, tendo em conta os diferentes grupos, com particular 

atenção aos Grupos III e IV; 

h) Existência de área e respetivo circuito para colheita de amostras biológicas do trato respira-

tório superior para os doentes observados; 

i) Separação dos doentes com COVID-19 face aos restantes, através da criação de coortes nos 

casos de coinfeção por SARS-CoV-2 e por outros vírus respiratórios (particularmente vírus 

da gripe), no internamento em Hospitais, RCCI e Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas 

(ERPI).  

7.2. Prevenção das doenças evitáveis pela vacinação 

Uma das estratégias para a redução da vulnerabilidade dos grupos de risco passa pela vacinação, 

por fases, tendo em conta a Norma 006/2021, da Direção-Geral de Saúde, de 25/09/202113. A vacina-

ção é a medida farmacológica mais eficaz na prevenção e controlo de uma epidemia. Assim, a estraté-

gia de vacinação contra a gripe no outono-inverno 2021-22 está adaptada ao atual contexto epidemi-

ológico, assegurando: 

a) O aumento do número de doses e, consequentemente, da cobertura vacinal; 

b) A antecipação do início da época vacinal para o final de setembro, garantindo uma vacinação 

mais precoce; 

c) A priorização de grupos de risco para a vacinação faseada: 

 Residentes, utentes e profissionais de ERPI, outros estabelecimentos de respostas 

sociais e da RNCCI; 

 Profissionais de saúde do SNS, que constituem um grupo prioritário; 

 Grávidas; 

 Restante população abrangida, de acordo com Norma referida; 

                                                           
12 Norma da DGS n.º 007/2020, de 29/03. Prevenção e Controlo de Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19): Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI). Disponível em: https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-
0072020-de-29032020-pdf.aspx  

13 Norma da DGS n.º 006/2021, de 25/09. Disponível em https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-
circulares-normativas/norma-n-0062021-de-250920211.aspx 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0072020-de-29032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0072020-de-29032020-pdf.aspx
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d) A gratuitidade da vacina para os quatro grupos prioritários identificados na Norma; 

e) A diversificação dos locais de vacinação, de forma a evitar constrangimentos no acesso às 

unidades prestadores de cuidados de saúde dos ACES, e a rentabilização do processo de 

vacinação, em simultâneo, contra a gripe sazonal e contra a COVID-19, sob a coordenação 

das ARS e dos ACES. 

A vacinação da população em situação de sem-abrigo é, também, uma prioridade para a Região, 

tendo em conta o Protocolo de Colaboração entre a ARSLVT e o Núcleo de Planeamento e Intervenção 

para a Pessoa Sem-Abrigo (NPISA) e as Organizações Não-Governamentais que os apoiam.  

A pneumonia pneumocócica, provocada pela bactéria Streptococcus pneumoniæ, é a forma mais 

frequente da doença, a qual apresenta uma tendência crescente nos últimos anos. A diminuição da 

mortalidade por pneumonia passa por promover a vacinação dos grupos de risco, nomeadamente pes-

soas que sofrem de doenças crónicas – respiratórias, cardiovasculares, hepáticas, renais e diabetes –, 

imunodeprimidas, transplantadas, com doenças oncológicas, infetadas por VIH, bem como residentes 

em ERPI14. 

A vacinação contra o Streptococcus pneumoniæ de grupos com risco acrescido para doença in-

vasiva pneumocócica está prevista nas Orientações da DGS desde 2017, por ser uma das principais 

formas de prevenção da doença15. 

7.3. Vigilância epidemiológica 

A vigilância epidemiológica da saúde das populações, assume-se como elemento decisivo de 

suporte à intervenção das autoridades de saúde nacional, regional e locais. 

A ARSLVT assegura as diferentes dimensões do sistema de vigilância epidemiológica: 

a) Vigilância ambiental – de particular relevância a previsão e informação sobre as temperaturas 

baixas, recorrendo à informação disponibilizada pelo IPMA, tendo em consideração o FRIESA, 

elaborado em conjunto com o INSA; 

b) Monitorização da vacinação contra a gripe sazonal – cobertura vacinal contra a gripe sazonal; 

c) Vigilância das infeções respiratórias agudas e do seu impacto na utilização dos serviços de sa-

úde do SNS (INEM, SNS 24, cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares); 

d) Vigilância dos casos de gripe sazonal – incidência, letalidade e mortalidade; 

e) 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; 

                                                           
14 Fundação Portuguesa do Pulmão: https://www.fundacaoportuguesadopulmao.org/destaques/conteudos/previna-se-
contra-a-pneumonia  

15 Orientação da DGS n.º 017/2017, de 20/09. Vacinação contra infeções por Streptococcus pneumoniae de grupos com 
risco acrescido para doença invasiva pneumocócica (DIP). https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-
informativas/orientacao-n-0172017-de-20092017-pdf.aspx  

https://www.fundacaoportuguesadopulmao.org/destaques/conteudos/previna-se-contra-a-pneumonia
https://www.fundacaoportuguesadopulmao.org/destaques/conteudos/previna-se-contra-a-pneumonia
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0172017-de-20092017-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0172017-de-20092017-pdf.aspx
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f) Vigilância e investigação do estado de saúde “não-COVID-19” da população e dos seus fatores 

determinantes – mortalidade global e mortalidade por doenças transmissíveis e não transmis-

síveis; 

g) Análise de risco e cenarização epidemiológica – modelação, mapas de risco e georreferencia-

ção, mortalidade geral.  

 

 

7.3.1. Vigilância Epidemiológica da COVID-19    

Para garantir a identificação e o isolamento precoces dos casos e contactos de COVID-19, com a 

finalidade de quebrar as cadeias de transmissão, a ARSLVT desenvolve a sua atividade a qual inclui: 

a) Realização dos inquéritos epidemiológicos nas primeiras 24 horas, incluindo o isolamento dos 

casos, a identificação dos contactos, o isolamento dos contactos de alto risco e a prescrição de 

testes de diagnóstico de SARS-CoV-2; 

b) Intervenção em contextos específicos, como estruturas residenciais, instituições de saúde, es-

colas, empresas, eventos, entre outros; 

c) Emissão de pareceres e orientações técnicas; 

d) Monitorização do número de novos casos, internamentos, óbitos, surtos, proporção de testes 

positivos, número de testes realizados e inquéritos epidemiológicos realizados; 

e) Análise de risco e cenarização epidemiológica – modelação, mapas de risco, georreferenciação 

e mortalidade específica.  

 

 

 

  



  
  

21 
 

Plano de Contingência Saúde Sazonal – Módulo outono-inverno e COVID-19 

8. Prestação de Cuidados de Saúde  

A resposta à COVID-19 fez com que os cuidados de saúde, para muitos doentes, fossem adiados, 

quer nos cuidados de saúde primários, quer a nível hospitalar. O presente PCSS visa otimizar as res-

postas dos serviços de saúde: ACES, Centros Hospitalares/Hospitais e Unidades da RCCI, de acordo com 

a sua diferenciação, as necessidades sentidas e expressas pelos cidadãos, tendo em conta o grau de 

utilização dos serviços de saúde, em cada fase de intervenção.  

A boa gestão dos atendimentos urgentes começa com o contacto dos potenciais doentes com a 

Linha SNS 24 (808 24 24 24), a qual deve resolver um conjunto de problemas de saúde, telefonica-

mente, sem necessidade do utente se deslocar ao seu Centro de Saúde ou Hospital, sendo direcionado 

em função da sua situação clínica. 

8.1. Nos cuidados de saúde primários 

A resposta ao risco de doenças respiratórias e COVID-19, nos Cuidados de Saúde Primários, ne-

cessita de: 

a) Reforço das equipas de atendimento; 

b) Procedimentos normalizados para a gestão dos casos suspeitos e confirmados de gripe 

e/ou COVID-19; 

c) Aumento da capacidade e da rapidez de testagem para SARS-CoV-2; 

d) Algoritmos adequados para a aplicação dos testes, em tempo real. 

A otimização das respostas no atendimento à doença aguda em Cuidados de Saúde Primários 

implica: 

a) Maximização dos atendimentos, em geral, nos Cuidados de Saúde Primários;  

b) Mobilização dos recursos humanos para garantir funcionamento do atendimento à doença 

aguda, de acordo com o previsto no PCSS de cada um dos ACES, estabelecido em função 

das necessidades identificadas localmente;  

c) Separação física de áreas e circuitos dedicados a atendimentos respiratórios e não-respi-

ratórios;  

d) Aplicação de algoritmos universais de referenciação hospitalar, de modo a encaminhar as 

situações de maior gravidade;  

e) Reforço da formação dos profissionais na abordagem das situações respiratórias e na uti-

lização adequada de EPI;  

f) Dotação dos atendimentos urgentes dos Cuidados de Saúde Primários dos EPI adequados;  

g) Otimização da interligação do atendimento urgente em cuidados de saúde primários com 

as urgências hospitalares em caso de referenciação de doentes;  
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h) Otimização da articulação com bombeiros e empresas de transporte de doentes, garan-

tindo uma maior prontidão e eficiência.  

8.2. Nos cuidados hospitalares 

A resposta ao risco de doenças respiratórias e COVID-19 exige a adaptação da atividade dos 

Serviços de Urgência HospitalarErro! Marcador não definido.: 

a) Definição de atendimentos urgentes hospitalares respiratórios e não-respiratórios, de 

acordo com tipologia hospitalar;  

b) Otimização dos atendimentos urgentes, em termos de capacidade diagnóstica;  

c) Otimização da articulação com os atendimentos urgentes dos Cuidados de Saúde Primários 

e com a Linha SNS 24;  

d) Libertação dos Serviços de Urgência hospitalares para situações de doença com critérios de 

gravidade.  

A ARSLVT solicitou aos hospitais informação sobre o estabelecimento de níveis do Plano de Con-

tingência de cada instituição, sendo definidos critérios de ativação e medidas de resposta para: 

a) Admissão à urgência; 

b) Internamento não-COVID; 

c) Internamento COVID.  

Para esse efeito, cada Centro Hospitalar define a lotação acrescida e os recursos necessários 

para responder à procura dos serviços de saúde.  
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9. Resposta ao Risco em Ambientes específicos  

Os ambientes de estudo, trabalho e lazer, bem como as estruturas residenciais de qualquer 

natureza, face à situação pandémica, requerem condições para a promoção e proteção da saúde dos 

trabalhadores e dos seus utilizadores. Continua a ser muito importante a organização do espaço físico, 

uma cultura de segurança e a articulação com as famílias e a comunidade onde se inserem.  

Os trabalhadores, os utilizadores e as famílias devem ser envolvidos na avaliação do risco e nos 

processos de tomada de decisão, seja numa unidade de cuidados continuados, numa empresa, numa 

escola ou num outro qualquer ambiente que envolva concentração de pessoas. A resposta ao risco em 

todos estes ambientes requer um reforço das normas de segurança, responsabilização coletiva e afas-

tamento dos riscos desnecessários.  

9.1. Unidades de Cuidados Continuados Integrados/Estruturas Residenci-

ais para Pessoas Idosas  

O apoio de saúde a pessoas idosas em situação de doença crónica ou dependência é prestado 

por uma rede de instituições públicas, sociais e privadas, assente em respostas tipificadas e adequadas 

às necessidades dos cidadãos, resultantes do seu envelhecimento. No contexto da pandemia e da gripe 

sazonal, a otimização das respostas nas UCCI/ERPI deve contemplar a: 

a) Elaboração e implementação do Plano de Contingência (PC) Interno, de acordo com as ori-

entações emanadas pelas Autoridades de Saúde (AS), com divulgação a todos os profissio-

nais, no qual deve constar: 

 Procedimento para a substituição dos trabalhadores, de forma a manter a prestação 

dos cuidados aos utentes; 

 Registo da gestão dos Recursos Humanos (RH), com escalas em espelho ou alteração 

dos horários dos turnos; 

b) Formação dos profissionais na abordagem das situações respiratórias, formas de transmis-

são, medidas preventivas e utilização adequada de EPI, prevenção e controlo de infeção, 

gestão de resíduos, higienização e controlo ambiental; 

c) Existência de EPI adequados à pandemia;  

d) Reforço da articulação com os CSP, com a USP local e também, no caso das Unidades de 

Cuidados Continuados Integrados, com as Equipas de Coordenação Local (ECL); 

e) Dotação de capacidade diagnóstica adicional, nomeadamente:  

 Aplicação de algoritmos de atuação perante as diferentes situações de agudização;  

 Colheita de zaragatoa nasofaríngea, em articulação com laboratórios públicos ou priva-

dos, de forma a possibilitar a realização de teste de RT-PCR para SARS-CoV-2;  

o Em caso de surto, realizar Teste Rápido de antigénio (TRAg); 

 Possibilidade da avaliação completa dos sinais vitais e de análise da saturação digital de 

oxigénio.  
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Nas instituições de apoio a pessoas idosas, sempre que a situação de doença represente grave 

risco para a saúde pública, ao abrigo da legislação em vigor16, a AS local determina: 

a) Isolamento imediato do(s) residente(s) com resultado laboratorial positivo para a infeção 

por SARS-CoV-2, até apresentar(em) um teste laboratorial com resultado negativo, em es-

paço separado dos restantes residentes e com profissionais dedicados exclusivamente a 

este(s) residente(s), sendo garantido o seu seguimento clínico diário pela instituição ou, se 

necessário, pelo Centro Hospitalar/Hospital da área, em articulação com o respetivo ACES, 

até à cura:  

 Se se verificar agravamento do seu estado clínico, deve ser contactado o 112 para en-

caminhamento e assistência hospitalar; 

b) Separação do(s) residente(s) considerados contactos de alto risco de exposição dos consi-

derados contactos de baixo risco de exposição;  

c) Repetição do teste laboratorial dentro de uma semana aos contactos de alto risco de expo-

sição;  

d) Suspensão imediata de visitas aos residentes; 

e) Suspensão imediata de novas admissões; 

f) Vigilância e controlo rigoroso de sintomas compatíveis com COVID-19 e medição regular da 

temperatura, aplicável a todos os residentes:  

 O aparecimento de sintomas associados à infeção por SARS-CoV-2 ou temperatura su-

perior a 38ºC deve ser reportado de imediato à AS local; 

g) Automonitorização de sintomas, aplicável a todos os funcionários, com medição da tempe-

ratura corporal, duas vezes por dia, estando atentos ao surgimento de sintomas como tosse 

ou dificuldade respiratória:  

 O aparecimento de qualquer sinal ou sintoma compatível com COVID-19 deve ser re-

portado de imediato à AS local; 

h) Reforço imediato da informação/formação a todos os trabalhadores no que diz respeito às 

medidas de prevenção e controlo da infeção por SARS-CoV-2; 

i) Revisão imediata dos circuitos/procedimentos previstos no plano de contingência da insti-

tuição, de forma a garantir o distanciamento físico entre os trabalhadores nos períodos em 

que não utilizam EPI (pausas laborais, refeições, outros);  

j) Preenchimento e submissão do Formulário de Acompanhamento de Lares/UCCI/Estruturas 

Residenciais COVID-19, pela instituição, diariamente, no link: https://forms.office.com/Pa-

ges/ResponsePage.aspx?id=CEbIIh3wxUaAJGPMli5fUa_6i88VjglPqOO7vd4lcIJU-

NlY1UDFWRDdNWkdUMjBPSjRWT00xNlZJVC4u; 

k) Envio do plano de contingência da instituição para prevenção e controlo da infeção por 

SARS-CoV-2, após revisão e atualização, para o endereço eletrónico da AS local; 

 

                                                           
16 Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, (artigo 5.º) alterado pelo Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CEbIIh3wxUaAJGPMli5fUa_6i88VjglPqOO7vd4lcIJUNlY1UDFWRDdNWkdUMjBPSjRWT00xNlZJVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CEbIIh3wxUaAJGPMli5fUa_6i88VjglPqOO7vd4lcIJUNlY1UDFWRDdNWkdUMjBPSjRWT00xNlZJVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CEbIIh3wxUaAJGPMli5fUa_6i88VjglPqOO7vd4lcIJUNlY1UDFWRDdNWkdUMjBPSjRWT00xNlZJVC4u
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l) Preenchimento imediato de uma tabela com os elementos de identificação dos trabalhado-

res e residentes da instituição, para ser desencadeada pela AS local, com o apoio do DSP, a 

realização de testes laboratoriais a todos os trabalhadores e residentes. 

No âmbito do PCSS e COVID-19, a Equipa Coordenadora Regional (ECR) promove e agiliza a co-

locação de doentes internados nos Centros Hospitalares/Hospitais (CH/H) e referenciados para a RCCI, 

tendo em conta o nível de contingência em que estes se encontram.  

Assim, diariamente, os CH/H enviam a lista de doentes internados e a ECR procede à alocação 

das vagas, de acordo com os recursos disponibilizados diariamente pelas UCCI. É realizada a colocação 

por vaga Regional, a qual está salvaguardada na 4.ª opção do Consentimento Informado assinado pelo 

doente/família. 

9.2. Estabelecimentos de Educação e Ensino  

A ARSLVT, através do DSP e da coordenação regional do Programa de Saúde Escolar, definiu um 

conjunto de estratégias de atuação que possibilitam o ensino presencial, no atual contexto e no 

presente ano letivo, dando prioridade à prevenção da doença e à minimização do risco de transmissão 

de SARS-CoV-2, com condições de segurança e higiene, nos Estabelecimentos de Educação e Ensino 

(EEE). Estas estratégias seguem de perto o Referencial Escolas – Controlo da transmissão de Covid-19 

em contexto escolar, publicado pela DGS17. 

Destacam-se as seguintes estratégias de atuação: 

a) Colaborar na atualização, sempre que necessário, dos Planos de Contingência dos EEE para a 

COVID-19, dos pontos focais dos EEE (elo de ligação local com a equipa de saúde escolar e a 

USP locais) e dos respetivos contactos; 

b) Promover comportamentos preventivos, mantendo a divulgação a toda a comunidade escolar 

(pessoal docente, não docente e pais/encarregados de educação) de informação detalhada 

sobre a doença, as medidas preventivas e a importância da mobilização de toda a comunidade 

escolar para a sua prática. Destacam-se as seguintes medidas de prevenção: 

• Distanciamento entre pessoas; 

• Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória; 

• Utilização de EPI (p.ex., máscara, etc.); 

• Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços; 

• Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com 

sintomas sugestivos de COVID-19; 

c) Disponibilizar, quando necessário, material de informação facilmente acessível a toda a 

comunidade escolar: cartazes sobre a correta higienização das mãos, medidas de etiqueta 

respiratória e colocação correta da máscara (Anexos I, II e III da Orientação da DGS n.º 

024/2020, de 08/05, atualizada a 20/0718);  

                                                           
17 Referencial Escolas – Controlo da transmissão de Covid-19 em contexto escolar 2021/2022. https://covid19.min-
saude.pt/wp-content/uploads/2021/09/Referencial-Escolas-2021-2022_versao_final.pdf  
18 Orientação da DGS n.º 024/2020, de 08/05, atualizada a 20/07, disponível em: https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/ori-
entacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0242020-de-08052020-pdf.aspx  

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/09/Referencial-Escolas-2021-2022_versao_final.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/09/Referencial-Escolas-2021-2022_versao_final.pdf
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0242020-de-08052020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0242020-de-08052020-pdf.aspx
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d) Reforçar a colaboração das equipas de saúde escolar com as equipas de educação para a saúde 

dos Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas (constituídas por pessoal docente e 

não docente), responsáveis pela promoção de ações e sessões de informação/ sensibilização, 

destinadas a toda a comunidade escolar; 

e) Apoiar a gestão adequada de casos, através da identificação precoce dos mesmos, rastreio dos 

seus contactos e aplicação das medidas de saúde pública; 

f) Prestar uma resposta célere e adequada que permita controlar as cadeias de transmissão e 

evitar a ocorrência de surtos nos EEE. 

O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória19 define, para os alunos, um conjunto de 

competências-chave na área da informação e comunicação e do bem-estar, saúde e ambiente.  

Quadro 7: Perfil dos alunos à saída da Escolaridade Obrigatória. Competências-chave  

Informação e comunicação dizem respeito à: (excerto)  

• Seleção, análise, produção e divulgação (…) de conhecimento, em diferentes formatos;  

• Implicam que os alunos sejam capazes de: 
o utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar 

informação, de forma crítica e autónoma, verificando diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade; 

o transformar a informação em conhecimento (…); 
Descritores Operativos: 

• Os alunos (…) recorrem à informação disponível em fontes documentais físicas e digitais – em redes sociais, 
na Internet, nos media, livros, revistas, jornais.  

• Avaliam e validam a informação recolhida, cruzando diferentes fontes, para testar a sua credibilidade. (…)  

• Desenvolvem estes procedimentos de forma crítica e autónoma. 

• Os alunos apresentam e explicam conceitos em grupos, apresentam ideias e projetos diante de audiências 
reais, presencialmente ou a distância.  

• Expõem o trabalho resultante das pesquisas feitas (…) junto de diferentes públicos, concretizado em 
produtos discursivos, textuais, audiovisuais e/ou multimédia (…). 

Bem-estar, saúde e ambiente dizem respeito à: 

• Promoção, criação e transformação da qualidade de vida do indivíduo e da sociedade. 

• Implicam que os alunos sejam capazes de: 
o adotar comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar, designadamente nos hábitos 

quotidianos (…) e nas suas relações com o ambiente e a sociedade; 
o compreender os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural na adoção de comportamentos que 

respondam aos grandes desafios globais do ambiente; 
o manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando colaborativamente para o 

bem comum, com vista à construção de um futuro sustentável. 
Descritores Operativos: 

• Os alunos são responsáveis e estão conscientes de que os seus atos e as suas decisões afetam a sua saúde, 
o seu bem-estar e o ambiente.  

• Assumem uma crescente responsabilidade para cuidarem de si, dos outros e do ambiente e para se 
integrarem ativamente na sociedade. 

• Os alunos fazem escolhas que contribuem para a sua segurança e a das comunidades onde estão inseridos. 
(…) 

                                                           
19 Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Despacho n.º 9311/2016, de 21 de julho e homologado pelo Despacho 
n.º 6478/2017, de 26 de julho 
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A coordenação regional do Programa Nacional de Saúde Escolar irá reforçar, através das 

atividades de organização do trabalho desenvolvido pelas Equipas multidisciplinares de Saúde Escolar, 

a implementação de medidas de promoção da saúde e prevenção das doenças respiratórias agudas. 

Estas contarão com os jovens e o potencial de capacitação dos mesmos nas escolas e nas redes sociais, 

nomeadamente através da estratégia de educação interpares, no âmbito das competências definidas 

pelo Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

9.3. Locais de Trabalho  

A ARSLVT dispõe de Serviço de Saúde Ocupacional (SSO), sendo a sua operacionalização da res-

ponsabilidade dos elementos das Equipas Operacionais de Saúde Ocupacional (EO-SO), com o objetivo 

de assegurar a saúde e segurança dos profissionais. Ao SSO cabe reforçar a segurança dos profissionais 

de saúde, dos trabalhadores doentes e dos visitantes. 

De acordo com a Orientações da DGS20 e da ARSLVT21, os profissionais de saúde, com sentido de 

responsabilidade, devem realizar, diariamente, automonitorização da temperatura e dos sintomas de 

COVID-19, por forma a identificar precocemente sintomas sugestivos de doença.  

Caso sejam detetados sinais e sintomas significativos, a situação deve ser reportada de imediato 

à EO-SO e dado conhecimento ao superior hierárquico. O registo da informação dos casos diagnosti-

cados e suspeitos pode ser feito na página da DGS: https://servicos.min-saude.pt/covid19/Login?Retur-

nUrl=%2fcovid19%2f.  

As EO-SO devem identificar os profissionais de saúde que sejam considerados contactos próxi-

mos, em articulação com AS, devendo ter em conta os circuitos estabelecidos e as áreas/zonas utiliza-

das pelo trabalhador com COVID-19. 

Nos serviços de saúde, deve limitar-se ao mínimo possível, o número de profissionais de saúde 

expostos a doentes com COVID-19, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 84/97, de 16 de 

abril. Sempre que exequível, deve-se privilegiar a afetação de equipas dedicadas à prestação de cuida-

dos a estes doentes (coortes). Os movimentos dentro da instituição devem ser limitados ao estrita-

mente necessário. 

9.3.1. Abordagem dos contactos próximos  

Os contactos próximos de um caso positivo devem contactar a linha SNS 24, que, na sequência 

das instruções recebidas para isolamento em domicílio, emite a declaração provisória de isolamento 

profilático (DPIP). Esta declaração serve como justificação da ausência do seu local de trabalho.  

 

                                                           
20 Orientação da DGS n.º 013/2020, de 21-03. “Profissionais de Saúde com exposição a SARS-CoV-2 (COVID-19). Disponível 
em https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0132020-de-21032020-
pdf.aspx  
21 Circular Normativa da ARS LVT IP n.º 6/CD/2020, de 08-04 “Trabalhadores da ARSLVT com Exposição a SARS-CoV-2 (CO-
VID-19)”  

https://servicos.min-saude.pt/covid19/Login?ReturnUrl=%2fcovid19%2f
https://servicos.min-saude.pt/covid19/Login?ReturnUrl=%2fcovid19%2f
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0132020-de-21032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0132020-de-21032020-pdf.aspx
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9.3.1.1. Alto risco de exposição 

Se um profissional de saúde for identificado como contacto de alto risco, deve ficar em isola-

mento profilático durante 10 dias (desde a data da última exposição), determinado pela Autoridade 

de Saúde Local. Estes profissionais de saúde devem realizar um teste laboratorial para identificação de 

SARS-CoV-2, até ao 5.º dia e ao 10º dia após a última exposição.  

Se, durante o período de vigilância ativa, o profissional de saúde desenvolver febre e sintomas 

respiratórios compatíveis com COVID-19 (infeção respiratória aguda - início súbito de febre ou tosse 

ou dificuldade respiratória), deve contactar a AS Local responsável pela vigilância ativa para que sejam 

iniciados os procedimentos de Caso Suspeito e efetuados exames laboratoriais para identificação de 

SARS-CoV-2.  

Se o profissional de saúde for diagnosticado caso confirmado através de teste laboratorial, deve 

dar conhecimento ao seu superior hierárquico, que informará a respetiva EO-SO, permanecer 10 dias 

em vigilância “sobreativa” e, antes do regresso ao trabalho, deve efetuar um teste de cura, regres-

sando ao serviço, apenas se o teste for negativo, em conformidade com o número 54 da Norma da 

DGS n.º 004/2020, de 23/03/2020, atualizada a 19/04/2021. 

Se, no final do período de isolamento profilático, não desenvolver sintomas de COVID-19, o pro-

fissional regressa ao trabalho. 

9.3.1.2. Baixo risco de exposição 

Se um profissional de saúde foi identificado como contacto de baixo risco deve realizar um teste 

laboratorial para identificação de SARS-CoV-2 até ao 5.º dia e realizar automonitorização de sintomas, 

durante 14 dias, desde a data da última exposição.  

Estes profissionais não têm restrições para o trabalho. A automonitorização de sintomas inclui, 

com medição da temperatura corporal, duas vezes por dia e estar atento ao surgimento de sintomas 

de COVID-19 (tosse, febre, dificuldade respiratória, anósmia, disgeusia ou ageusia). 

9.4. Eventos  

Qualquer evento em modelo presencial constitui, no contexto da situação epidemiológica 

atual, um risco acrescido para a Saúde Pública, contribuindo para a agregação de pessoas em diferen-

tes momentos, o que condiciona um risco real de que possam circular pessoas infetadas, com ou sem 

sintomas.  

Os Eventos de Massas (ou de multidões) caracterizam-se por reunir mais do que um determi-

nado número de pessoas num local específico para uma finalidade concreta, por um período definido 

de tempo. Neste contexto, os riscos para a saúde são potenciados pela concentração elevada de parti-
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cipantes oriundos de diferentes regiões ou países e pelo aumento do número de contactos interpesso-

ais22. De acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde23, um evento é considerado “de 

Massas” se o número de pessoas que nele participam for tão grande que tenha o potencial de sobre-

carregar os recursos de planeamento e resposta do sistema de saúde na comunidade onde ocorre. 

O risco de transmissão do SARS-CoV-2 aumenta com a duração e o tipo de exposição a um 

número elevado de pessoas, especialmente em ambientes fechados.  

Os eventos e celebrações desportivas, bem como os outros eventos que não os referidos no 

parágrafo seguinte, sejam realizados em interior, ao ar livre ou fora de recintos fixos, podem realizar-

se de acordo com as orientações específicas da DGS desde que precedidos de avaliação de risco, pelas 

autoridades de saúde locais, para determinação da viabilidade e condições da sua realização.  

Os eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, as celebrações religiosas, 

os eventos de natureza corporativa realizados em espaços adequados para o efeito, designadamente 

salas de congressos, estabelecimentos turísticos, recintos adequados para a realização de feiras co-

merciais e os eventos culturais em recintos de espetáculo de natureza fixa podem realizar-se sem di-

minuição de lotação e sem necessidade de avaliação prévia de risco. 

Os eventos desportivos acarretam diferentes riscos, não só pelo número de pessoas envolvi-

das, mas também pelas características dos diferentes tipos de atividades. A DGS definiu medidas es-

pecíficas em conformidade com o risco de transmissão e exposição ao SARS-CoV-2, agrupando as mo-

dalidades em alto, médio e baixo risco (incluindo as modalidades desportivas individuais sem contacto 

físico, entre outras). As modalidades desportivas podem ser individuais e praticadas a solo e/ou dis-

tantes de outros praticantes, executadas em grupo ou individualmente, contra um ou vários adversá-

rios, de proximidade e/ou de contacto mais direto e prolongado24.  

Todos os praticantes e equipas técnicas devem assinar um Código de Conduta / Termo de Res-

ponsabilidade, no qual é assumido o compromisso pelo cumprimento das medidas de prevenção e 

controlo da infeção por SARS-CoV-2, bem como o risco de contágio por SARS-CoV-2 durante a prática 

desportiva, quer em contexto de treinos, quer em contexto de competições.25 

Estes eventos desportivos, sejam realizados em interior, ao ar livre ou fora de recintos fixos, 

podem realizar-se de acordo com as orientações específicas da DGS desde que precedidos de avaliação 

de risco, pelas autoridades de saúde locais, para determinação da viabilidade e condições da sua rea-

lização. 

Os eventos culturais são abordados na Orientação da DGS sobre "Utilização de Equipamentos 

Culturais"26 que descreve as medidas mais relevantes na prevenção da transmissão de SARS-CoV-2em 

                                                           
22 Despacho n.º 697/2019, de 15 de janeiro. Disponível em: https://dre.pt/application/conteudo/117821519   
23 WHO. Coronavirus disease (COVID-19): Mass gatherings. Disponível em: https://www.who.int/emergencies/diseases/no-
vel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-mass-gatherings 
24 Orientação nº 030/2020 de 29/05/2020 atualizada a 17/08/2021 COVID-19: Atividade Física e Desporto. Espaços de Prá-
tica de Exercício Físico e Desporto, e Competições Desportivas de Modalidades Individuais sem Contacto. Disponível em: 
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/08/Orientacao_030_2020_act_17_08_2021.pdf 
25 Orientação n.º 036/2020, de 25/08/2020, atualizada a 02/09/2021. Disponível em: https://covid19.min-saude.pt/wp-
content/uploads/2021/09/Orientacao_036_2020_act_02_09_2021.pdf 
26 Orientação da DGS n.º 028/2020, de 28/05 atualizada a 01/09/2021, "COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO – RECUPERAÇÃO. 
Utilização de equipamentos culturais. Disponível em: https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/09/Orienta-

cao_028_2020_act_01_09_2021.pdf 

https://dre.pt/application/conteudo/117821519
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/08/Orientacao_030_2020_act_17_08_2021.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/09/Orientacao_028_2020_act_01_09_2021.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/09/Orientacao_028_2020_act_01_09_2021.pdf
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equipamentos culturais, assim como os procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-

19. Estes são agrupados em salas de espetáculos, de exibição de filmes cinematográficos e similares, 

livrarias, arquivos e bibliotecas, museus, palácios, monumentos e similares. 

Os eventos culturais em recintos de espetáculo de natureza fixa podem realizar-se sem dimi-

nuição de lotação e sem necessidade de avaliação prévia de risco. 

A realização de testes para SARS-CoV-2, no âmbito da realização de eventos, deve cumprir o 

disposto na Norma n.º 019/2020, na sua atual redação, relativa à Estratégia Nacional de Testes para 

SARS-CoV-2, e na demais legislação e Orientações em vigor. 
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10. Sanidade Internacional  

A Sanidade Internacional é uma área da Saúde Pública cuja intervenção se baseia na garantia 

do cumprimento do Regulamento Sanitário Internacional (RSI) (2005), que introduziu modificações nos 

processos mundiais de monitorização, vigilância e resposta às Emergências de Saúde Pública de Âm-

bito Internacional (ESPAI).  

O contexto pandémico atual trouxe novas realidades e novas ameaças aos procedimentos até 

agora existentes. Perante esta nova realidade, surge a necessidade de, para além de novas estratégias, 

um reforço das até agora vigentes. Dentro destas, salienta-se uma abordagem integrada dos diferentes 

Pontos de Entrada (PoE) com o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE), sempre alicer-

çada em canais de comunicação fluídos com os níveis nacional, regional e local, mas também interna-

cional, numa perspetiva One Health (saúde humana, saúde animal e ambiente).  

Esta estreita articulação permitirá uma gestão adequada e em tempo útil de viajantes infetados 

ou suspeitos e de outras situações de risco para a saúde pública, nomeadamente as que constituam 

uma ESPAI, permitindo um controlo das cadeias de transmissão e uma diminuição do risco de propa-

gação da doença. Para a otimização da resposta da Sanidade Internacional são necessárias diferentes 

estratégias: 

10.1. Avaliação do Risco 

a) Avaliação das capacidades instaladas no PoE, de acordo com o Anexo 1-B do RSI;  

b) Avaliação da implementação dos planos de contingência dos PoE e respetiva atualização;  

c) Emissão de parecer sobre cada pedido de desembarque ou de troca de tripulação de navios, 

de acordo com a legislação vigente;  

d) Emissão de pareceres e produção de documentos solicitados por outras autoridades, pelo Mi-

nistério da Saúde e por outros Ministérios; 

e) Conhecimento e avaliação dos documentos produzidos diariamente a nível mundial relaciona-

dos com Sanidade Internacional; 

f) Articulação com os diferentes parceiros a nível local, regional, nacional e internacional. 

10.2. Medidas de Prevenção e Controlo 

a) Gestão de casos suspeitos e confirmados, incluindo articulação com Autoridades de Saúde, 

Centro de Emergência de Saúde Pública (CESP) e Proteção Civil; 

b) Conhecimento e colaboração na elaboração de documentos de âmbito local (Plano de Contin-

gência do Serviço de Sanidade Marítima, Planos de Contingência dos portos e aeroporto), re-

gional (orientações e pareceres), nacional (Orientações da DGS, pareceres) e internacional 

(ICAO, CAPSCA, IATA, OMS, EASA). 
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10.3. Gestão de contactos  

a) Realização do contact tracing de viajantes; 

b) Gestão dos casos e contactos ao nível dos PoE, garantindo a articulação com as AS Regionais, 

AS Locais, CESP e outros parceiros (Hospitais, Proteção Civil, SEF, Alfândega, etc.).  

10.4. Comunicação 

a) A Sanidade Internacional garante a existência de circuitos de comunicação adequados entre 

todos os níveis de cuidados e parceiros envolvidos; 

b) As intervenções serão adaptadas à situação epidemiológica e legislação vigente, procurando 

responder de forma adequada a novas exigências que surjam. 
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11. Reservas Estratégicas  

No contexto da emergência de saúde pública internacional, declarada pela OMS relativamente 

à COVID-19, o Ministério da Saúde tem tomado decisões de cariz extraordinário e urgente, de forma a 

assegurar as condições necessárias à adequada prevenção e tratamento no SNS. Neste sentido, foi 

publicado o Despacho n.º 8057/202027, que determina que nas unidades hospitalares do SNS e restan-

tes unidades de saúde do SNS e do Ministério da Saúde devem ser reforçados os stocks de medicamen-

tos, de dispositivos médicos, de equipamentos de proteção individual, de reagentes e de outro material 

de laboratório, indicados no anexo I do referido despacho. Esta deliberação vem no seguimento no 

Despacho n.º 3219/2020, de 3 de março28, publicado no início do período pandémico sobre a mesma 

matéria e o reforço dos stocks em 20%. 

À ARSLVT, no âmbito das suas competências, cabe-lhe garantir uma reserva estratégica de bens 

e serviços que possa suprir as necessidades dos serviços descentralizados, especificamente dos ACeS, 

no que concerne a vacinas, medicamentos, equipamentos de proteção individual e testes laboratoriais 

para o SARS-CoV-2. A operacionalização das medidas atrás expostas compete à UOFF-ARSLVT, no re-

ferente aos produtos farmacêuticos que se empregam no seu campo de atuação.  

11.1 Medicamentos 

A utilização de medicamentos na prática clínica sofreu um enorme incremento em resultado do 

envelhecimento da população, do aumento da prevalência de doenças crónicas e da emergência de 

novas doenças. Esta realidade implicou o desenvolvimento de medicamentos cada vez mais eficazes, 

mas também com maiores riscos para o doente e, certamente, mais dispendiosos.  

A segurança, a efetividade e a eficiência dos cuidados a prestar à pessoa com doença dependem, 

em muito, da gestão do medicamento, garantindo a sua acessibilidade atempada aos cidadãos que 

dele necessitem. 

Na ARSLVT, a gestão do circuito do medicamento é realizada pelos Serviços Farmacêuticos 

(UOFF), em colaboração com os demais departamentos e serviços clínicos, por forma a se atingirem 

os seguintes objetivos: 

a) Aumentar a qualidade e segurança na utilização do medicamento; 

b) Contribuir para a sustentabilidade económico-financeira, reduzindo os preços de aquisição, 

dos stocks e do desperdício associado ao circuito do medicamento;  

c) Reduzir as roturas, aumentando a eficiência na distribuição; 

 

 

                                                           
27 Despacho n.º 8057/2020, de 19 de agosto. Disponível em: https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140552017/de-
tails/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-08-19&date=2020-08-01&dreId=140551992  
28 Despacho n.º 3219/2020, de 11 março. Disponível em: https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130112149/de-
tails/normal?l=1 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140552017/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-08-19&date=2020-08-01&dreId=140551992
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140552017/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-08-19&date=2020-08-01&dreId=140551992
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130112149/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130112149/details/normal?l=1
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d) Cumprir os normativos e recomendações de boas práticas associadas ao medicamento, re-

lativos às vertentes organizacionais, de infraestruturas, de processos e de sistemas de infor-

mação. 

11.1.1 Medicamentos não vacinais 
Em relação aos medicamentos não vacinais foi reforçada em cerca de 20% a aquisição dos medica-

mentos constantes no anexo I do Despacho n.º 8057/2020 que se aplicam ao exercício clínico nos 

Cuidados de Saúde Primários/ACES. 

11.2 Vacinas 
Em relação às vacinas, os stocks são definidos em função das necessidades para cumprimento das 

estratégias de vacinação em vigor e das metas de cobertura vacinal fixadas.  

A estes quantitativos acresce um stock de segurança equivalente a 25%, cumprindo as orienta-

ções da OMS e da DGS. Esta necessidade advém das especificidades do mercado destes medicamen-

tos, onde, por vezes, a procura supera a oferta, condicionando momentos pontuais de insatisfação das 

necessidades, caso este excedente não seja acautelado. 11.3 Testes laboratoriais à COVID-19 

A ARSLVT disponibiliza os kits para testes laboratoriais à COVID-19, que empregam uma reação 

em cadeia da polimerase-transcriptase reversa em tempo real (RT-PCR) constituídos pelas zaragatoas 

mais meio líquido para transporte de vírus, às unidades funcionais (UF) da sua responsabilidade, dando 

resposta às necessidades de rastreamento de infeção por SARS-CoV-2 identificadas.  

Dado que a necessidade deste produto farmacêutico é uma consequência direta da pandemia 

por SARS-CoV-2, este artigo não constava do arsenal terapêutico da ARSLVT, tendo sido disponibilizado 

através da Reserva Estratégica do Medicamento (REM). 

O circuito afeto à distribuição do mesmo envolve a articulação da UOFF com a REM, à qual se 

solicitou alocações faseadas de acordo com o evoluir das necessidades das nossas UF, bem como das 

instituições hospitalares do SNS da região, às quais, também, foi distribuído este produto. 

Internamente, foi definido que cada ACeS teria um stock do referido kit, para que fosse possível 

dar resposta atempada às necessidades locais de rastreamento, quer nos ADR, quer no decurso de 

investigação de surtos na comunidade pelas USP. A utilização destes kits obedece aos critérios já im-

plementados, com validação pelo DSP, a quem os ACeS deverão continuar a comunicar os locais e o 

número de pessoas, a rastrear/rastreadas em cada surto.  

A disponibilização dos kits aos ACES será espelhada na aplicação da Glintt de apoio à gestão do 

circuito do medicamento na ARSLVT, sendo possível a cada ACeS, e à sua equipa alargada de colheitas, 

monitorizar as quantidades disponíveis a cada momento. Para tal, os consumos devem ser transcritos 

na aplicação.  

A reposição deste stock será realizada, após pedido, pelo elemento identificado pelo ACeS para 

este efeito, e de acordo com os pedidos que forem devidamente justificados e identificados pelo cir-

cuito atrás mencionado.  
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11.3.1. Testes Rápidos de Antigénio (TRAg) 

O Teste Rápido de Antigénio (TRAg) é um teste de diagnóstico in vitro para a deteção qualitativa 

do antigénio SARS-CoV-2 em amostras de esfregaço nasofaríngeo humano de indivíduos que cumprem 

os critérios clínicos e/ou epidemiológicos de COVID-19.  

Comparativamente com a RT-PCR, os TRAg apresentam as seguintes vantagens: rapidez, simpli-

cidade e proximidade e baixo custo. Pese embora a sua alta sensibilidade um resultado negativo, num 

individuo sintomático, deve ser complementado com a realização de RT-PCR nas 24 horas subsequen-

tes29 

A disponibilização dos TRAg assenta na Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-230 adap-

tada para a ARSLVT tendo em vista a sua operacionalização nas Áreas Dedicadas para Doentes Respi-

ratórios nos ACES (ADR-C), Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI), Estruturas Residen-

ciais Para Pessoas Idosas (ERPI) e Lares entre outros.  

Os Kits para a realização dos TRAg incluem os dispositivos de teste, as zaragatoas, os tubos e os 

reagentes necessários, assim como um Manual de Instruções, e devem ser armazenados de acordo 

com as instruções do fabricante29. 

A realização dos TRAg deve ser efetuada por profissionais de saúde, desenvolvendo-se o pro-

cesso em dois momentos: a realização da zaragatoa nasofaríngea e a execução dos testes propria-

mente ditos. Os profissionais de saúde devem ter formação sobre a execução das zaragatoas e ao 

respetivo processamento e o uso de EPI para a sua realização. Todos os locais para a realização dos 

testes devem estar devidamente sinalizados, cumprir as precauções básicas de controlo da Infeção e 

assegurar a boa gestão dos resíduos resultantes.  

11.4. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e outros produtos  

O stock de EPI e outros produtos da ARSLVT resulta da sua disponibilização pela Reserva 

Estrategica Nacional e da aquisição ao nível regional.  

A monitorização é feita pelo Departamento de Gestão e Administração Geral (DGAG) da ARSLVT, 

num quadro de interação com as Unidades de Saúde, atualizada regularmente, sendo renovada à me-

dida que são identificadas necessidades, não se prevendo rotura de stocks. 

A reserva estratégica de EPI é constituída por:  

a) Bata impermeável; 

b) Fato de proteção integral; 

c) Gorro/Balaclava; 

d) Luvas Esterilizadas; 

e) Luvas não esterilizadas; 

f) Manguito; 

g) Máscara Cirúrgica; 

                                                           
29 Referencial n.º 5/2020: Rastreios de SARS-CoV2 através de Teses Rápidos de Antigénio (TRAg). GCR PPCIRA-
LVT, dezembro 2020. 
30 Norma da DGS n.º 019/2020 de 26/10. Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2.Disponivel em:  https://co-
vid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/11/Norma_019_2020_act_06_11_2020.pdf  

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/11/Norma_019_2020_act_06_11_2020.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/11/Norma_019_2020_act_06_11_2020.pdf
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h) Máscara P2; 

i) Máscara P3; 

j) Proteção de calçado; 

k) Proteção ocular (Óculos); 

l) Proteção ocular (Viseira); 

m) SABA Bidon; 

n) SABA frasco; 

o) Touca. 
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12. Parcerias com entidades externas  

O Departamento de Saúde Pública, através da estrutura de liderança e coordenação do 

presente Plano, garante a articulação, de nível regional, com os outros setores relevantes para a 

resposta (ao risco sazonal, incluindo COVID-19, gripe sazonal e efeitos das temperaturas extremas 

adversas), com especial relevo para os que se encontram representados nas comissões distritais de 

proteção civil, e promove a equivalente articulação, de nível local, com as estruturas representadas 

nas comissões municipais da proteção civil. As Autoridades de Saúde regionais articulam com o 

comandante operacional distrital, que integra a comissão distrital de proteção civil. 

Quadro 8. Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto – Lei de Bases da Proteção Civil  

As Comissões distritais de proteção civil (Artigos 39.º) integram: 

a) Três presidentes de câmaras municipais, designados pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

sendo designado, entre eles, um que preside; 

b) O comandante operacional distrital; 

c) Um representante de cada ministério designado pelo respetivo ministro; 

d) Os responsáveis máximos pelas forças e serviços de segurança existentes no distrito; 

e) Os capitães dos portos que dirigem as capitanias existentes no distrito; 

f) Um representante do Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P. (INEM, I. P.); 

g) Um representante da Liga dos Bombeiros Portugueses e um representante da Associação Nacional dos 

Bombeiros Profissionais; 

As comissões municipais de proteção civil (Artigo 41.º) integram:  

a) O presidente da câmara municipal, como autoridade municipal de proteção civil, que preside; 

b) O coordenador municipal de proteção civil; 

c) Um elemento do comando de cada corpo de bombeiros existente no município; 

d) Um elemento de cada uma das forças de segurança presentes no município; 

e) Os capitães dos portos que dirigem as capitanias existentes no distrito; 

f) A Autoridade de Saúde do município; 

g) O dirigente máximo da Unidade Local de Saúde ou o diretor executivo do ACeS da área de influência do 

município e o diretor do hospital da área de influência do município, designado pelo diretor-geral da saúde; 

h) Um representante dos serviços de segurança social; 

i) Um representante das juntas de freguesia, a designar pela assembleia municipal; 

Representantes de outras entidades e serviços, implantados no município, cujas atividades e áreas funcionais 

possam, de acordo com os riscos existentes e as características da região, contribuir para as ações de proteção 

civil. 

Mais informação em: https://dre.pt/application/conteudo/69927759  

A estrutura de liderança e coordenação regional aposta na partilha sistemática de boas práticas 

e no trabalho intersectorial, através da comunicação permanente com os parceiros regionais do Plano 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, com especial destaque para os municípios, as organizações 

da sociedade civil e as estruturas regionais da Educação e da Segurança Social. 

https://dre.pt/application/conteudo/69927759
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A coordenação regional da implementação de políticas e respostas de proximidade exige uma 

boa articulação com os parceiros dos outros setores, especialmente no que concerne aos grupos 

populacionais vulneráveis, em particular os idosos, os residentes em ERPI, as pessoas integradas na 

RNCCI, os migrantes, os refugiados, as pessoas em situação de sem-abrigo, isolamento e/ou exclusão 

social e as pessoas com comportamentos aditivos, que constituem uma prioridade de atuação. 

Quadro 9. Orientação da DGS n.º 35/2020, de 13/07 

As medidas e ações, a nível regional, desenvolvem-se:  

• Em articulação com o nível local;  

• Em trabalho de parceria, das Autoridades de Saúde, dos Municípios, das Juntas de Freguesias, do Conselho 

Local de Ação Social (CLAS) dos municípios, da Comissão Municipal de Proteção Civil, da Comissão 

Municipal para a Deficiência, das Equipas locais dos Centros Distritais do Instituto da Segurança Social, I. 

P., da Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências da ARSLVT, do Gabinete 

da Saúde do Centro Nacional de Apoio a Integração de Migrantes (CNAIM) de Lisboa, dos gestores regional 

e locais da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem-Abrigo (ENIPSSA), entre outros. 

Mais informação em: https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/i026463.pdf  

A ARSLVT aposta numa estratégia intersectorial e de proximidade, dirigindo as suas atividades 

para os fatores de risco e os grupos de maior vulnerabilidade, permitindo contribuir para a 

minimização das desigualdades e para a promoção da equidade, designadamente através da 

colaboração no Programa Bairros Saudáveis. Este programa é um instrumento participativo que 

promove iniciativas de saúde, sociais, económicas, ambientais e urbanísticas, junto das comunidades 

locais mais atingidas pela pandemia, na Região, ou por outros fatores que afetam as suas condições 

de saúde e bem-estar. 

As autoridades de saúde da Região colaboram na dinamização de parcerias e intervenções locais 

de promoção da saúde e da qualidade de vida das supramencionadas comunidades territoriais, através 

do apoio a projetos apresentados por associações, coletividades, organizações não-                     -

governamentais, movimentos cívicos e organizações de moradores, em colaboração com as 

autarquias. 

A Equipa de Coordenação de Lisboa e Vale do Tejo do Programa Bairros Saudáveis articula-se 

com o correspondente equipa de coordenação nacional, por forma a assegurar, na respetiva área 

geográfica e dentro dos calendários previstos, a implementação, desenvolvimento e execução de 

todas as etapas do Programa. A esta equipa compete divulgar o Programa, promover e participar em 

ações de capacitação, estimular a apresentação de candidaturas, apoiar todas as organizações e 

entidades que manifestem interesse em desenvolver candidaturas no âmbito do Programa e 

acompanhar a implementação e a monitorização das candidaturas aprovadas. Apoia ainda a equipa de 

coordenação nacional na obtenção de toda a informação relevante para o desenvolvimento e 

monitorização consistentes e efetivos do Programa31. 

 

 

 

 

                                                           
31 Programa Bairros Saudáveis. https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/  

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/i026463.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/
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Quadro 10. Resolução de Conselho de Ministros n.º 52-A/2020, de 01/07 

Programa Bairros Saudáveis dirige-se às comunidades residentes em bairros ou territórios que 

reúnam, pelo menos, três das seguintes condições:  

a) A verificação de condições de habitabilidade deficientes ou precárias, nomeadamente mau estado das 

habitações por deficiente construção ou por falta de manutenção, exiguidade do espaço habitável, 

desadequação severa dos espaços comuns ou deficientes condições de acesso ao abastecimento de água, 

saneamento e energia; 

b) A prevalência de moradores com rendimentos baixos ou muito baixos, nomeadamente devido a 

desemprego, lay-off, precariedade laboral ou poucas qualificações profissionais; 

c) A verificação de uma percentagem elevada de jovens em idade escolar a não frequentar a escola ou de 

crianças, adolescentes e jovens sem condições para aceder ao ensino a distância; 

d) A verificação de uma percentagem elevada de idosos em situação de isolamento ou abandono, com 

rendimentos insuficientes;  

e) A verificação de uma percentagem significativa de pessoas de risco em caso de COVID-19, 

nomeadamente, idosos e portadores de doenças crónicas; 

f) A verificação de uma percentagem elevada de pessoas com constrangimentos de acesso a cuidados de 

saúde nomeadamente por dificuldade de locomoção, isolamento, falta de documentação, falta de 

informação, barreira linguística ou falta de capacidade económica para aquisição de medicamentos; 

g) A existência de uma taxa de cobertura vacinal do Programa Nacional de Vacinação atualizado para a 

idade inferior a 95%. 

O Programa prevê o apoio a projetos que podem desenvolver-se segundo um eixo Saúde (entre outros): 

I. Intervenções de promoção da saúde e prevenção da transmissão de doenças infecciosas e prevenção de 

doenças crónicas não transmissíveis, designadamente, divulgação e apoio ao cumprimento efetivo e 

continuado das normas e recomendações da Direção -Geral da Saúde no âmbito da COVID -19 e outras 

doenças de notificação obrigatória; 

II. Apoio na adaptação e aplicação das normas no contexto específico; 

III. Promoção de estilos de vida saudáveis; articulação com o Plano Local de Saúde 

Mais informação em: https://dre.pt/application/file/a/137024176 e https://pns.dgs.pt/planos-locais-de-saude/  

 

Quadro 11. Equipa de Coordenação Nacional e Regional do Programa Bairros Saudáveis 

Equipa de Coordenação Nacional (elos de ligação) Equipa de Coordenação de Lisboa e Vale do 

Tejo 

Hugo Esteves – Médico de Saúde Pública; docente do 

Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 

Isabel Loureiro – Professora catedrática de Saúde Pública 

da Universidade Nova de Lisboa, Escola Nacional de 

Saúde Pública e vice-presidente do Conselho Nacional de 

Saúde 

Manuela Peleteiro (ARSLVT) - Coordenadora 

Dália Dantas (IEFP) 

Fernanda Marques (CCDR) 

Luís Filipe Sousa (Direção Regional de Agricultura) 

Aguardamos informação (CDSS - Setúbal) 

 

https://dre.pt/application/file/a/137024176
https://pns.dgs.pt/planos-locais-de-saude/
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Outras parcerias: 

a) Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste (ARHT) e do Alentejo (ARHAlt); 

b) Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. (IAPMEI); 

c) Agência Portuguesa do Ambiente (APA); 

d) Área Metropolitana de Lisboa; 

e) Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE); 

f) Centro Distrital de Segurança Social (CDSS) de Leiria, Lisboa, Santarém e Setúbal; 

g) Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR- 

LVT); 

h) Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e do Médio Tejo; 

i) Direção-Geral das Atividades Económicas (DGAE); 

j) Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) – Direção de Serviços da Região de 

Lisboa e Vale do Tejo; 

k) Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, Alentejo e Ribatejo (ERT); 

l) Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT); 

m) Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. (IPDJ, I. P.) – Direção Regional de Lisboa 

e Vale do Tejo (Lisboa, Santarém e Setúbal); 

n) Projeto MAIS PARTICIPAÇÃO, melhor saúde. 
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13. Monitorização do Plano de Contingência Saúde Sazonal  

O processo de avaliação deverá decorrer ao longo de todo o período de execução do Plano e 

contribuir para corrigir, melhorar ou adaptar medidas previamente instituídas.  

13.1. INDICADORES DE AVALIAÇÃO  

A avaliação interna será feita através dos indicadores de gestão, de processo e de resultados 

segundo a respetiva área de intervenção. 

Quadro 12: Indicadores de avaliação do PCSS  

Indicador  Fonte 

Gestão   

N.º de reuniões do GOR sobre implementação do Plano de Contingência para a Saúde Sazonal 
(PCSS) 

DSP 

Percentagem de PCSS dos ACES rececionados pela ARSLVT DSP/DPC 

Percentagem de PCSS dos CH/Hospitais rececionados pela ARSLVT DSP/DPC 

Percentagem de PCSS das Unidades da RCCI rececionados pela ARSLVT DSP/RCCI 

Número de outras instituições (ERPI e outras) que enviaram os PCSS para a ARSLVT DSP/RCCI 

  

Comunicação  

N.º de avisos meteorológicos divulgados sobre temperaturas baixas para a região LVT GOR/AC 

N.º de orientações sobre gripe sazonal emitidas pela DGS, divulgadas pela ARSLVT GOR/AC 

N.º de pedidos de informação sobre atividade gripal  GOR/AC 

N.º de pedidos de informação sobre COVID-19  GOR/AC 

Percentagem de respostas a pedidos de informação sobre atividade gripal e COVID-19 GOR/AC 

Percentagem de pareceres técnicos emitidos sobre evento de massa / os solicitados GOR/AC 

  

Saúde Pública  

N.º de recursos humanos afetos aos serviços de saúde pública (DSP e USP) ARSLVT/RU 

N.º total de vacinas contra a gripe sazonal distribuídas pelos ACES da Região ARS/GLINTT 

N.º total de vacinas contra a gripe sazonal administradas por grupos etários  DSP/SIARS 

% de vacinas administradas a utentes com idade ≥ 65 anos DSP/SIARS 

N.º de pessoas em situação de sem-abrigo vacinadas DSP 

N.º total de profissionais vacinados contra a gripe sazonal do total dos serviços da ARSLVT DSP/USP 

N.º de profissionais vacinados contra a gripe sazonal/por grupo profissional da ARSLVT DSP/USP 

N.º total de vacinas contra a COVID-19 administradas por grupos etários BI-Vacinas 

N.º total de consultas realizadas para avaliação da necessidade de teletrabalho por doença cró-
nica 

ARS/SSO 

N.º de documentos emitidos sobre climatização da Unidades Prestadoras de Cuidados de Sa-
úde 

DSP 

N.º de documentos emitidos sobre prevenção das doenças respiratórias e proteção contra as 
temperaturas extremas 

DSP 
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Cuidados de Saúde Primários (CSP)  

N.º total de consultas nos CSP DPC/NEP 

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

N.º de consultas em CSP por síndrome gripal, por grupo etário SIARS 

N.º de consultas em CSP por COVID-19  DPC/NEP 

N.º de consultas em CSP por COVID-19, por grupo etário DPC/NEP 

  

Cuidados de Saúde Hospitalares  

N.º total de episódios em Urgência Hospitalar DPC/NEP 

N.º total de episódios em Urgência Hospitalar, com internamento DPC/NEP 

N.º de internamentos em CH/H por COVID-19 segundo o grupo etário DPC/NEP 

N.º de doentes com diagnóstico COVID positivo internados de outubro/2021 a abril/2022 DPC/NEP 

N.º de doentes internados em enfermaria COVID adultos entre outubro/2021 e abril/2021 DPC/NEP 

N.º de doentes internados em UCI COVID adultos entre outubro/2021 e abril/2022 DPC/NEP 

Taxa de Ocupação das Enfermarias COVID e Não-COVID adultos de outubro/2021 a abril/2022 DPC/NEP 

Taxa de Ocupação das UCI COVID e Não-COVID adultos entre outubro/2021 e abril/2022 DPC/NEP 

N.º de óbitos de doentes COVID em contexto hospitalar entre outubro/2021 e abril/2022 DPC/SICO 

  

Ambientes específicos   

N.º de surtos em UCCI/ERPI/Lares  DSP 

N.º de surtos por grupo etário em UCCI/ERPI/Lares DSP/UCCI 

N.º de determinações emitidas para as UCCI/ERPI/Lares DSP/UCCI 

N.º de casos confirmados por Agrupamentos de Escolas/Estabelecimentos de Educação e En-
sino 

DSP 

N.º de casos confirmados por grupo escolar (alunos, docentes e não docentes) DSP 

N.º de casos confirmados por nível de escolaridade (JI/1.º, 2.º, 3.º ciclos e secundário) DSP 

N.º de determinações emitidas para Estabelecimentos de Educação e Ensino USP/DSP 
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ANEXO 1 

PLANO DE CONTINGÊNCIA SAÚDE SAZONAL  

MÓDULO OUTONO-INVERNO E COVID-19 (2021-22) – FICHA-RESUMO ACES 

ACES:          Data:    

 
Nota Prévia: O plano de contingência deve prever medidas e circuitos para resposta à COVID-19 (infeções respi-
ratórias) 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 concomitan-
tes) 
 
 

II. PREVENÇÃO, CONTENÇÃO E CONTROLO 

Medidas organizativas nas Unidades para dar resposta tendo em conta a situação epidemiológica (COVID-
19/Infeções respiratórias incluindo gripe sazonal), prevendo diferenciação de circuitos 

1) Circuitos para resposta COVID-19/Infeções Respiratórias (incluindo gripe) e Circuitos para resposta 
Não-COVID 
 

2) Organização e Coordenação/Articulação de Equipas 

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

 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 vi-
gilâncias 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 face ao acréscimo previsível  

 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 

Locais e Horários de atendimento 
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Medidas relacionadas com a vacinação contra a gripe sazonal (2020-21) e a proteção dos profis-
sionais e dos utentes 

1) Metas e Estratégia de vacinação  

 Para utentes (grupos de risco) e profissionais 

 Para os lares de idosos 

 Cronograma de vacinação 
 

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/Servi-
ços 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 dispo-
nibilizadas 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 2 

PLANO DE CONTINGÊNCIA SAÚDE SAZONAL  

MÓDULO OUTONO-INVERNO E COVID-19 (2021-22) – FICHA-RESUMO HOSPITALAR 

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 (infeções 
respiratórias) 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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Documentos Consultados  

 

1. ANMSP.  

2. DGS. Circular Informativa Conjunta DGS/INFARMED/INSA nº 003/CD/100.20.200 de 27/05/2020.Testes Laboratoriais para SARS-CoV-2. 
Testes Rápidos  

3. DGS. Circular Informativa Conjunta N.º 004/CD/100.20.200 de 14/10/2020. Diagnóstico COVID-19 – Testes de pesquisa de antigénio 

4. DGS. Circular Informativa de 05/03/2020. Orientação sobre o reforço imediato de stocks no Serviço Nacional de Saúde para COVID-19 
de Medicamentos, Dispositivos Médicos e Equipamentos de Proteção Individual  

5. DGS. Informação nº 003/2020 de 20/02/2020. Recomendações para viajantes 

6. DGS. Informação nº 006/2020 de 28/02/2020. COVID-19: Recomendações para eventos públicos e eventos de massas 

7. DGS. Informação nº 007/2020 de 25/03/2020. COVID-19 – Utilização de Produtos Biocidas para desinfeção de espaços públicos 

8. DGS. Informação nº 010/2020 de 08/05/2020. COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO – Migrantes e Refugiados 

9. DGS. Informação nº 011/2020 de 11-05-2020 atualizada a 18-10-2020 .COVID-19 – Visitas a Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI), 
Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e Estabelecimen-
tos de Apoio Social para Crianças, Jovens, Pessoas Idosas ou Pessoas com Deficiência. 

10. DGS. Norma nº 004/2020 de 14/10/2020 .COVID-19: Abordagem do Doente com Suspeita ou Infeção por SARS-CoV-2 

11. DGS. Norma nº 005/2020 de 26/03/2020: COVID-19 .FASE DE MITIGAÇÃO – Resposta em Medicina Intensiva 

12. DGS. Norma nº 006/2020 de 29/03/2020. Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Distribuidores por grosso e fabricantes de medicamen-
tos de uso humano. 

13. DGS. Norma nº 007/2020 de 29/03/2020. Prevenção e Controlo de Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19): Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI).  

14. DGS. Norma nº 014/2020 de 14/07/2020. COVID-19: Prevenção e Controlo de Infeção por SARS-CoV-2: Blocos Operatórios e Procedi-
mentos Cirúrgicos 

15. DGS. Norma nº 015/2020 de 24/07/2020. COVID-19: Rastreio de contactos 

16. DGS. Norma nº 019/2020 de 26/10/2020 atualizada a 06/11/2020. COVID-19: Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2  

17. DGS. Norma nº 020/2020 de 09/11/2020. COVID-19: Definição de Caso de COVID-19  

18. DGS. Orientação Conjunta DGS/SPMS/ANAC/Turismo de Portugal nº 001/2020 de 02/10/2020. Operacionalização do Cartão de Locali-
zação de Passageiro (Passenger Locator Card – PLC) 

19. DGS. Orientação nº 004/2020 de 01/02/2020. Infeção por novo Coronavírus (2019-nCoV) – Procedimentos de vigilância de aeroportos 
e viajantes por via aérea 

20. DGS. Orientação nº 005/2020 de 26/02/2020. Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Procedimentos para portos e viajantes por via 
marítima 

21. DGS. Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020. Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância 
em empresas 

22. DGS. Orientação nº 009/2020 de 11/03/2020, atualizada a 23/07/2020. COVID-19: Fase de Mitigação – Procedimentos para Estruturas 
Residenciais para Idosos (ERPI), Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) da Rede Nacional de Cuidados Continuados 
(RNCCI) e outras respostas dedicadas a pessoas idosas; instituições de acolhimento de crianças e jovens em risco  

23. DGS. Orientação nº 010/2020 de 16/03/2020.Isolamento por SARS-COV-2 (COVID-19) – Distanciamento Social e Isolamento 

24. DGS. Orientação nº 011/2020 de 17/03/2020. Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Medidas de prevenção da transmissão em estabe-
lecimentos de atendimento ao público 

25. DGS. Orientação nº 012/2020 de 19/03/2020. Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Recolha, Transporte e Tratamento dos Resíduos 
Hospitalares 

26. DGS. Orientação nº 013/2020 de 21/03/2020. Profissionais de Saúde com Exposição a SARS-CoV-2 (COVID-19) 

27. DGS. Orientação nº 014/2020 de 21/03/2020. Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Limpeza e desinfeção de superfícies em estabeleci-
mentos de atendimento ao público ou similares 

28. DGS. Orientação nº 015/2020 de 23/03/2020, atualizada a 24/04/2020. COVID-19: Diagnóstico Laboratorial – Diagnóstico laboratorial; 
produtos biológicos; SARS-CoV-2; COVID-19 

29. DGS. Orientação nº 016/2020 de 23/03/2020. Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Serviços prisionais e tutelares 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/circular-informativa-conjunta-dgsinfarmedinsa-n-003cd10020200-de-27052020-pdf.aspx
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/10/CI_conjunta04_Infarmed_DGS_INSA_Testes-14_10_2020final.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Informac%CC%A7a%CC%83o-003.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Informac%CC%A7a%CC%83o-006.pdf
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/informacoes/informacao-n-0072020-de-25032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/informacoes/informacao-n-0102020-de-08052020-pdf.aspx
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/10/Informacao_011_2020_act_18_10_2020.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/10/Norma_004_2020_act_14_10_2020.pdf
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0052020-de-26032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0062020-de-29032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0072020-de-29032020-pdf.aspx
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/i026473.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/08/i026538.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/11/Norma_019_2020_act_06_11_2020.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/11/Norma_020_2020.pdf
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-conjunta-dgsspmsanacturismo-de-portugal-n-0012020-de-02102020.aspx,%20emitida%20no%20%C3%A2mbito%20do%20PLC%20%E2%80%93%20Passenger%20Locator%20Card.
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Orientac%CC%A7a%CC%83o-004.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Orientac%CC%A7a%CC%83o-005.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Orientac%CC%A7a%CC%83o-006.pdf
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0092020-de-11032020-pdf.aspx
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/i026011.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/10/Orientacao_011_2020.pdf
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0122020-de-19032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0132020-de-21032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0162020-de-23032020-pdf.aspx
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30. DGS. Orientação nº 022/2020 de 01/05/2020, atualizada a 20/07/2020. COVID-19: Procedimentos em Clínicas, Consultórios ou Serviços 
de Saúde Oral dos Cuidados de Saúde Primários, Setor Social e Privado 

31. DGS. Orientação nº 024/2020 de 08/05/2020, atualizada a 20/07/2020. COVID-19: Regresso ao Regime Presencial dos 11.º e 12.º Anos 
de Escolaridade e dos 2.º e 3.º Anos dos Cursos de Dupla Certificação do Ensino Secundário 

32. DGS. Orientação nº 025/2020 de 13/05/2020, atualizada a 20/07/2020. COVID-19: Medidas de Prevenção e Controlo em Creches, Cre-
ches familiares e Amas  

33. DGS. Orientação nº 030/2020 de 29/05/2020, atualizada a 20/07/2020. COVID-19: Atividade Física e Desporto – Espaços de Prática de 
Exercício Físico e Desporto, e Competições Desportivas de Modalidades Individuais sem Contacto  

34. DGS. Orientação nº 033/2020 de 29/06/2020. Sistemas AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) nas Unidades de Prestação 
de Cuidados de Saúde 

35. DGS. Orientação nº 035/2020 de 13/07/2020. COVID-19: Populações em Situação de Maior Vulnerabilidade Social e Económica 

36. DGS. Orientação nº 036/2020 de 04/09/2020. COVID-19: Desporto e Competições Desportivas  

37. DGS. Plano da Saúde para o Outono-Inverno 2020-2021. Lisboa, setembro de 2020 

38. DGS. Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por novo coronavírus (COVID-19) 

39. WHO. Key planning recommendations for mass gatherings in the context of COVID-19. 29 May 2020 
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https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/i026497.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/i026501.pdf
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0302020-de-29052020-pdf.aspx
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/06/i026411.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/i026463.pdf
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0362020-de-25082020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/plano-da-saude-para-o-outono-inverno-2020-2021-pdf.aspx
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Plano-de-Conting%C3%AAncia-Novo-Coronavirus_Covid-19.pdf

