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CHAVE DE SIGLAS E ABREVIATURAS
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Agrupamento de Centros de Saúde
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Autoridade Nacional de Proteção Civil
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1. INTRODUÇÃO
Desde o início do século XX, a temperatura média da atmosfera à superfície aumentou
aproximadamente 0,8ºC à escala mundial, enquanto na Europa atingiu os 0,95ºC (EEA, 2008).
Segundo um estudo recente da Agência Europeia do Ambiente (2015), a Europa está a aquecer
mais rapidamente do que a média global, criando condições propícias para que a região
Mediterrânica se torne mais seca e o Norte mais húmido.
Os efeitos da temperatura ambiente sobre o organismo humano, principalmente em situações de
eventos extremos, os quais são cada vez mais intensos e frequentes, constituem uma área de
investigação que tem vindo a ser aprofundada e que apresenta o maior interesse para o setor da
saúde, tendo em vista, nomeadamente, o desenvolvimento de sistemas de alerta e resposta que
permitam minimizar os impactes sobre a morbilidade e mortalidade humana.
De acordo com as projeções, as alterações climáticas globais levarão à intensificação de vários
fenómenos climáticos extremos, como as ondas de calor, que poderão ser mais intensas e
frequentes, associados a verões mais quentes e invernos mais amenos, com impacte a nível social,
ambiental e da saúde humana.
Decorrente da sua localização geográfica, prevê-se que Portugal seja um dos países europeus
mais vulneráveis às alterações climáticas e aos fenómenos climáticos extremos. Alguns estudos
feitos para Portugal sugerem que existe uma tendência clara para um aumento da temperatura
média e para um acréscimo do número de dias por ano com temperaturas elevadas (Santos, F.
D., Miranda, P., Ed., 2006).
O projeto SIAM (2006) constituiu a primeira avaliação integrada dos impactos e medidas de
adaptação às alterações climáticas em Portugal Continental e também a primeira realizada para
um país do Sul da Europa. Os estudos realizados basearam-se em cenários do clima futuro obtidos
a partir de modelos de circulação geral da atmosfera e incidiram sobre um conjunto de sectores
socioeconómicos e sistemas biofísicos, designadamente: recursos hídricos, zonas costeiras,
agricultura, saúde humana, energia, florestas e biodiversidade e pescas."
Nos projetos SIAM, SIAM II e CLIMAAT II, que constituem a primeira avaliação de risco climático a
nível nacional, os cenários de alterações climáticas para Portugal foram analisados, usando
simulações de diferentes modelos climáticos. A simulação de controlo do modelo com maior
resolução espacial foi comparada com os valores observados, tendo indicado um elevado nível
de aderência nas variáveis temperatura média e precipitação. Juntamente com os resultados de
outros modelos analisados nos projetos referidos, sugere-se, para o período 2080-2100, o seguinte
cenário climático:
I.

Aumento significativo da temperatura média em todas as regiões de Portugal. Esta
tendência já se verifica desde a década de 80 com variações entre +0,29ºC por
década (região Centro) e +0,57ºC por década (Norte);

II.

II. Aumentos da temperatura máxima no Verão entre 3ºC na zona costeira e 7ºC no
interior (em particular na região Norte e Centro);
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Grande incremento da frequência e intensidade de ondas de calor e aumento no
número de dias quentes (máxima superior a 35°C) e de noites tropicais (mínimas
superiores a 20°C);

A Avaliação Nacional de Risco, elaborada de acordo com as “Risk Assessment and Mapping
Guidelines for Disaster Management” emitidas pela Comissão Europeia, e cuja elaboração visou,
contribuir para o acesso à informação sobre os riscos a que os cidadãos estão sujeitos, em cada
área do território, que mais do que uma obrigação legal, será uma ferramenta essencial para
garantir a sensibilização da população em matéria de autoproteção e, assim, promover uma
melhor aplicação do princípio da precaução, contribuindo para a adoção de medidas de
diminuição do risco de acidente grave ou catástrofe inerente a cada atividade.
O estudo concluí relativamente à ocorrência de Ondas de Calor que, nas últimas três décadas
todas as regiões têm apresentado uma tendência crescente na temperatura máxima, com
particular destaque do Alentejo (+0,57ºC/década) e Norte (+0,63 ºC/década.

Figura 1 – Carta de Suscetibilidade a Ondas de Calor
Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil – ANPC2013
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Em 2014, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera concluiu, em parceria com o Instituto Dom
Luiz da Universidade de Lisboa, a realização de cenários globais cujos resultados apontam para
que, em dois dos cenários socioeconómicos analisados, o aquecimento médio no território, no
final do século XXI, aumente em cerca de 2,5ºC e 4ºC, respetivamente.
Em Portugal, a onda de calor de 2003 ficou associada a um excesso da mortalidade de 1953
óbitos, particularmente gravosa em pessoas com idades iguais ou superiores a 75 anos (DGS,
INSA). Em 2010, ocorreram 4 ondas de calor climatológicas, entre 17 de maio e 11 de agosto,
tendo-se estimando que o excesso de mortalidade para os períodos de calor intenso perfez os
2167 óbitos (Relatório Final de Avaliação PCOC 2010).
Esta onda de calor afetou toda a Europa provocando um aumento da mortalidade em vários
países e um importante alarme social. Esta situação levou à necessidade de elaborar Planos de
Contingência para as Ondas de Calor visando minimizar os efeitos negativos de futuras ondas.

1.1. PROJETO DE REFERÊNCIA
O projeto ClimAdaPT.Local3 tem como objetivo iniciar em Portugal um processo contínuo de
elaboração de Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC) e a sua
integração nas ferramentas de planeamento municipal. Pretende alcançar esse objetivo pela
capacitação do corpo técnico municipal, pela consciencialização dos atores locais e pelo
desenvolvimento de ferramentas e produtos que facilitem a elaboração e implementação das
EMAAC nos municípios participantes no projeto e, no futuro, nos demais municípios portugueses.
Um dos objetivos específicos deste projeto é elaborar 27 Estratégias Municipais de Adaptação às
Alterações Climáticas (EMAAC). Para o efeito, selecionaram 27 municípios a nível nacional, dos
quais sete integram a região Norte:
1.

Amarante

2.

Braga

3.

Bragança

4.

Guimarães

5.

Montalegre

6.

Porto

7.

Viana do Castelo

De acordo com a ficha climática de cada um destes municípios, que integra o Manual para a
Avaliação de Vulnerabilidades Futuras, existem impactes previsíveis a nível dos efeitos das
alterações climáticas a nível concelhio, nomeadamente os relacionados com o calor extremo:

3
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Quadro 1- Quadro resumo das fichas climáticas municipais - ClimAdaPT.Local
Município

Projeções Climáticas (Extremos)

Amarante

Braga

Bragança

Guimarães

Montalegre
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Porto

Viana

do

Castelo

Fonte: ClimAdaPT.Local - Fichas Climáticas municipais

Como se pode verificar pela tabela resumo apresentada, será espectável para a região a subida
da temperatura média anual, com um aumento acentuado das temperaturas máximas e, por
conseguinte, um aumento do número de dias com temperaturas muito altas – superiores a 35ºC –
de noites tropicais e de temperaturas mínimas superiores a 20ºC. O número de ondas de calor
também será mais frequente e intenso.
Com esse pressuposto e atendendo aos efeitos previsíveis que estas alterações climáticas
acarretarão para a saúde humana, é imperativa a necessidade de intervir antecipadamente na
preparação dos mecanismos humanos e materiais tendentes a atenuar estes efeitos na saúde da
população em geral e, especificamente, na dos grupos mais vulneráveis.

1.2. ANTECEDENTES
O Ministério da Saúde tem vindo a desenvolver anualmente Plano de Contingência para as
Ondas de Calor (PCOC) desde 2004, divulgados pelo Ministério da Saúde e Direção-Geral da
Saúde (DGS).
Em 2006, por Despacho do Senhor Diretor-Geral da Saúde, procedeu-se a uma alteração dos
procedimentos do PCOC, particularmente no que se refere à comunicação do nível de alerta,
até então da incumbência da Direção-Geral da Saúde, passando esta responsabilidade para as
Administrações Regionais de Saúde (ARS), através dos seus Departamentos de Saúde Pública
(DSP).
Em 2011, a designação do Plano foi alterada pela DGS para Plano de Contingência para as
Temperaturas Extremas Adversas (PCTEA) – Módulo Calor, passando a designar-se a nível regional
como Plano de Contingência Regional para Temperaturas Extremas Adversas (PCRTEA) – Módulo
Calor.
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Em 2016, os Planos de Contingência de Temperaturas Extremas Adversas (módulos de Inverno e
de Verão) foram enquadrados em normativos legais 1, reforçando a necessidade de todos os
serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) implementarem Planos de
Contingência para Temperaturas Extremas Adversas.
Em 2017, com a publicação do Despacho n.º 2483/2017 de 23 de março, os Módulos Verão e
Inverno farão parte do redenominado Plano de Contingência Saúde Sazonal, valorizando-se a
intervenção, comunicação e monitorização contínuas, ao longo do ano, e adaptando-as à
sazonalidade e às suas especificidades. Este modelo é baseado nos efeitos da fatores ambientais
na saúde (indicadores da procura dos serviços, de mortalidade e de mortalidade), atualmente
disponíveis em tempo real.
O presente Plano de Contingência apresenta orientações estratégicas e referenciais que
permitem comunicar o risco e a gestão desse risco à população e aos parceiros do setor da
saúde, bem como, capacitar os cidadãos para a sua proteção individual (literacia) e a prontidão
dos serviços de saúde para a resposta ao aumento da procura ou a uma procura diferente da
esperada.
O Plano de Contingência Saúde Sazonal de carácter regional é um documento orientador, com
o qual os serviços de saúde locais devem estar alinhadas, sendo que, para a sua
operacionalização, definirão os objetivos, metodologias, medidas e atividades mais específicos,
bem como os circuitos de informação/comunicação que considerem mais adequadas ao nível
regional e local.
A disponibilidade de informação, em tempo útil, sobre as previsões meteorológicas e sobre a
procura dos serviços de saúde a nível dos cuidados de saúde primários e hospitalares em cada
região permite às Administrações Regionais de Saúde (ARS) e a cada Unidade de Saúde uma
adequada preparação da sua resposta.
O Módulo Verão é ativado entre 1 de maio e 30 de setembro e, eventualmente, noutros períodos
em função das condições meteorológicas.
O Plano deve articular-se ainda com outros Planos em vigor, nomeadamente com o Plano
Nacional de Prevenção e Controle de Doenças Transmitidas por Vetores 2, uma vez que a
população de vetores2, nomeadamente mosquitos e carraças, aumenta no Verão.
No quadro 1, estão representados os prazos definidos pelo Despacho n.º 2483/2017 de 23 de
março, para a realização e envio dos Planos de Contingência a nível nacional, regional e local.
Os Planos de Contingência Específicos dos ACeS/ULS, Centros Hospitalares/Hospitais e Unidades
de Internamento da RNCCI, deverão ser realizados e enviados para o Departamento de Saúde
da Administração Regional de Saúde, até ao final da 2.ª semana de abril

1

Despacho nº 4113-A/2015, de 23 de abril (Revogado); Despacho n.º 34/2015, de 09 de setembro do SEAMS
(Revogado); Despacho nº 1/2015 de 10 de novembro do SES (Revogado); Despacho nº 13119-I/2015 de 17 de
Novembro (Revogado); Despacho nº 13264-A/2015 de 19 de Novembro (Revogado).
2
Lei nº 4/2016 de 29 de fevereiro.
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Quadro 1 – Quadro esquemático da realização dos Planos de Contingência do nível Nacional
para o local

1. 3. EFEITOS NA SAÚDE DO CALOR EXTREMO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define “onda de calor” como um aquecimento do ar,
um período que se caracteriza por temperaturas anormalmente elevadas ou uma invasão de ar
muito quente.
Uma onda de calor caracteriza-se, essencialmente, por temperaturas máximas muito elevadas
para a época do ano, persistentes e com temperaturas mínimas elevadas. A humidade relativa,
a velocidade do vento e a habituação das populações ao clima de uma determinada região
influem na capacidade das pessoas poderem suportar essa situação climática.
A exposição ao calor intenso, em especial durante vários dias consecutivos, pode obrigar a
cuidados médicos de emergência, decorrentes de diversas perturbações no organismo,
designadamente:


Golpes de calor



Esgotamento devido ao calor



Cãibras



Aumento da sobrecarga cardiovascular



Agravamento de doenças crónicas
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Lesões da pele: erupção, eritema, queimaduras solares



Problemas psicossomáticos: fadiga térmica



Problemas psicológicos: incómodo, mal-estar, irritabilidade.
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Os efeitos das ondas de calor no ambiente (nomeadamente o aumento da concentração de
contaminantes no ar, como o ozono, a deterioração da qualidade da água e menor
disponibilidade da mesma e a proliferação de organismos patogénicos) podem contribuir para o
desenvolvimento de doenças, tais como rinites alérgicas, doenças relacionadas com o consumo
e o contacto com a água e com a alimentação, assim como doenças transmitidas por vetores.
Verifica-se uma associação entre o excesso de mortalidade e a existência de períodos de três ou
mais dias seguidos de temperaturas elevadas não habituais. Esta associação observa-se no
primeiro dia, ou com um atraso de até três dias, após o aumento das temperaturas.

1.4. FATORES CONDICIONANTES DO RISCO PARA A SAÚDE
Existem vários fatores condicionantes do risco para a saúde associados às ondas de calor:



Fatores individuais: os idosos, as crianças nos primeiros anos de vida, as pessoas obesas, os
consumidores de álcool e drogas, os indivíduos submetidos a tratamentos médicos, indivíduos
com doença – aguda ou crónica – e os doentes acamados;



Fatores sociais, laborais ou ambientais: pessoas que vivam sós e em habitações de baixa
qualidade e com deficientes condições de climatização, exposição ao calor por motivos
laborais, contaminação ambiental, zonas urbanas, exposição continuada durante vários dias
a temperaturas máximas e mínimas elevadas;



Fatores locais: a demografia, que determina a dimensão dos grupos vulneráveis; a
climatologia, que determina a adaptação dos indivíduos ao clima local. Estes fatores têm um
papel decisivo, uma vez que definem a temperatura de conforto e a magnitude do impacto.

1.4.1 Grupos Vulneráveis ao Calor e Circulares Informativas da Direção-Geral da Saúde


Idosos – Circular Informativa n.º 31/DSAO, de 21-07-2010 – Estabelecimentos de
acolhimento;



Crianças nos primeiros anos de vida – Circular Informativa n.º 30/DSAO, de 21-07-2010 –
Creches e Infantários;



Grávidas – Circular Informativa n.º 25/DA/DSR, de 20-07-2010;



Doentes crónicos – cardiovasculares, respiratórias, renais, diabetes e alcoolismo - Circular
Informativa n.º 29/DSAO, de 21-07-2010- Doentes renais;



Obesos;



Acamados;



Pessoas com problemas de saúde mental;



Sem abrigo – Circular Informativa n.º 32/DSAO, de 21-07-2010;
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Trabalhadores de exterior – Circular Informativa n.º 33/DSAO, de 21-07-2010;



Desportistas – Circular Informativa n.º 29/DA, de 07-08-2009.
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2. FINALIDADES E OBJETIVOS
2.1. Finalidades


Prevenir e minimizar os efeitos negativos do calor intenso na saúde da população em geral e
dos grupos de risco em particular;



Minimizar a ocorrência de outros acontecimentos com impacte na saúde cuja frequência
pode aumentar no verão, como afogamentos, acidentes e toxinfeções alimentares;



Promover, em todos os níveis do Sistema de Saúde, a avaliação, gestão e comunicação do
risco.

2.2. Objetivos
1. Constituir o Grupo Operativo Regional antes do período de vigência do PCRSS;
2.

Elaborar

e

implementar

o

PCRSS

com a

colaboração

dos

ACeS,

ULS,

Centros

Hospitalares/Hospitais não integrados em ULS e UI da RNCCI;
3. Monitorizar a elaboração, implementação e avaliação dos Planos de Contingência Específicos
Saúde Sazonal: Módulo Verão 2020 de todos os ACeS, ULS, Centros Hospitalares/Hospitais não
integrados em ULS e UI da RNCCI;
4. Comunicar aos ACeS, ULS, Centros Hospitalares/Hospitais públicos não integrados em ULS e UI
da RNCCI:
- os avisos meteorológicos e comunicados de alerta de tempo quente, enviados pela
DGS (recebidos do IPMA);
- os níveis de risco 2 e 3;
- as alterações do nível de risco;
5. Monitorizar diariamente os resultados da procura dos Cuidados de Saude Primários, serviços de
urgência dos Cuidados de Saude Primários e Hospitalares, e internamentos em Unidades de
Cuidados Intensivos, de modo a permitir a adequação da resposta dos serviços de saúde, em
função dos resultados da monitorização;
6. Divulgar as orientações da Direção-Geral da Saúde aos profissionais de saúde e à população
em geral, em especial aos grupos vulneráveis, para os efeitos do calor extremo;
7. Reportar todas as situações relacionadas com as anomalias detetadas nos sistemas de
climatização das Unidades Funcionais dos ACeS, aos serviços competentes da ARSN para a sua
análise e resolução;
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8. Monitorizar as respostas dos serviços de saúde (procura dos CSP, SU dos CSP e hospitais,
internamentos nos UCI no final dos períodos de maior risco (nível 2 e 3)).
9. Promover a colaboração e comunicação permanente com a DGS, Administração Central do
Sistema de Saúde (ACSS) e ISS, I.P (serviços desconcentrados);
10. Determinar a adequação dos horários de atendimento e dos recursos em cuidados de saúde
primários, em função da procura;
11. Promover a adequação da prestação de cuidados em ambulatório, incluindo nos serviços de
urgência;
12. Promovem a adequação da prestação de cuidados em internamento;

3. ORGANIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
A organização e a articulação interinstitucional do Plano de Contingência Regional Saúde
Sazonal: Módulo Verão 2019 (PCRSS) obedecem ao proposto na Figura 1:

Figura 2 – Comunicação e Articulação Interinstitucional
Compete às ARS a responsabilidade de elaborar o PCRSS. Para tal, e à semelhança de anos
anteriores, foi mantido o Grupo Operativo Regional (GOR), coordenado pelo Departamento de
Saude Publica (DSP).
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Para a concretização do PCRSS é imprescindível a participação dos ACeS, ULS, hospitais não
integrados em ULS e Unidades de Internamento (UI) da Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados (RNCCI), sendo, para tal, necessário que as instituições atrás referidas elaborem e
implementem os seus PCESS.
A comunicação entre o GOR e os ACeS, ULS, centros hospitalares /hospitais não integrados em
ULS e a ECR da RNCCI será, efetuada através do seguinte endereço eletrónico:
ondascalornorte@arsnorte.min-saude.pt.

4. EIXOS E MEDIDAS DO PLANO
Este Plano baseia-se em três eixos e respetivas medidas:
1.

Informação



2.

Prevenção e Controlo:



3.

Fontes de informação
Identificação, avaliação e comunicação de risco

Medidas de Saúde Pública
Prestação de cuidados de saúde

Comunicação.

4.1 INFORMAÇÃO
4.1.1. Fontes de informação
A avaliação do risco dos efeitos negativos do calor intenso na saúde é baseada nos dados
obtidos através de fontes de informação, nomeadamente:


Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA): Temperaturas diárias observadas e
previstas; Previsão de Índice Ultravioleta e Escala de aviso meteorológico de tempo quente
(área reservada da DGS);



Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge: Índice Alerta Ícaro e Vigilância Diária da
Mortalidade (VDM);



Agência Portuguesa do Ambiente (APA): Qualidade do ar;



Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC): Incêndios ativos ou outras ocorrências
relevantes;



Direção-Geral da Saúde: Procura dos serviços de saúde (SIM@SNS); Vigilância de Mortalidade
(eVM);
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Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. (INEM), Ocorrências e acionamentos;



SNS 24, dados de “contato por calor”.
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A descrição dos indicadores e das fontes de informação encontra-se no Anexo I.
Alguma da informação pode ser georreferenciada e integrar “zonas de atividade basal” e
corredores endémicos, que permitam a comparação entre o esperado e o observado.
O IPMA disponibiliza à DGS informação referente às estações inseridas ou afetas aos ACeS e
respetivos percentis, designadamente:


Temperatura máxima e mínima observada do dia anterior;



Previsão da temperatura máxima e mínima para o próprio dia e dias seguintes, nas estações
inseridas ou afetas aos ACeS/ULS.

Os avisos meteorológicos de tempo quente/ temperaturas elevadas ao nível do distrito,
disponíveis na página do IPMA, são elaborados e avaliados globalmente pelo meteorologista.
Os avisos meteorológicos de tempo quente para cada ACeS/ULS serão considerados atendendo
a uma numa escala de quatro níveis (verde, amarelo, laranja e vermelho) definida pelo
MeteoAlarm/Europa, de acordo com limiares climatológicos, no âmbito do projeto europeu de
avisos meteorológicos.
Estes avisos têm em conta a informação climatológica de escala inferior ao distrito, baseada na
climatologia das estações meteorológicas inseridas ou afetas ao ACES. A DGS disponibiliza a
escala de avisos de tempo quente do IPMA, por ACeS, no mapa de Portugal continental. Este
mapa ficará disponível na área reservada da página da DGS.
As ARS, ACeS/ULS, Centros Hospitalares/Hospitais e Unidades de Internamento da RNCCI, utilizam
os indicadores que considerem pertinentes para monitorizar a situação, de acordo com a
metodologia acorda a nível regional e local.
Os avisos meteorológicos são distintos dos níveis de risco considerados pelo GOR, a nível regional,
que compreendem 3 níveis de risco.
Paralelamente, sempre que a avaliação do risco a nível da região sofrer alteração, todos os
serviços de saúde da região e que integram a bolsa de contactos da ARS Norte, serão informados
pelas vias habituais, ou seja, através de email ondascalornorte@arsnorte.min-saude.pt com o
mapeamento diário do nível de risco decretado por ACeS /ULS da região Norte.

4.1.2. Identificação, avaliação e comunicação de risco
De acordo com o definido no Plano de Contingência Regional Saúde Sazonal: Módulo Verão
2018, a avaliação de risco para efeitos de aviso interno e/ou para a população, em cada ARS, é
efetuada pelos Departamentos de Saúde Pública (DSP) em colaboração com as Unidades de
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Saúde Pública (USP) com base na escala de avisos meteorológicos por tempo quente do IPMA e
nas fontes de informação descritas em 4.1.1 e nos critérios de avaliação de risco constantes do
Anexo I.
Esta avaliação visa a implementação a nível local das medidas consideradas adequadas em
articulação com os parceiros, de acordo com os seus planos de contingência específicos.
As ARS utilizam os indicadores que considerarem pertinentes para monitorizar a situação, de
acordo com a metodologia acordada a nível regional.
Para que possam ser desenvolvidas as medidas necessárias em períodos de nível de risco elevado,
adotaremos um processo similar ao utilizado nos anos anteriores para avaliar e comunicar o nível
de risco.
Na avaliação do risco, serão adotados um conjunto de critérios descritos no anexo II,
nomeadamente:


Índice Alerta Ícaro;



Previsão de Onda de calor
(IPMA);



Temperatura mínima ≥24ºC, durante, pelo menos, 5 dias;

3

atendendo aos dados das temperaturas máximas

Serão ainda, utilizados outros critérios de avaliação de risco, nomeadamente:


Evolução diária da mortalidade VDM e eVM;



Procura dos serviços de saúde (CSP e hospitais);



Informação relevante da Proteção Civil;



Excedência dos níveis de ozono;



Previsão de Índice Ultravioleta;



Ocorrências locais: eventos de massas, incêndios, outros;



Universal Thermal Climate Index (UTCI) (IPMA);



“Captura” da informação através de fontes informais - epidemic intelligence4;



Informação proveniente de plataformas internacionais de alerta.

3

Considera-se que ocorre uma onda de calor quando, num intervalo de pelo menos 6 dias consecutivos, a temperatura máxima
diária é superior em 5ºC ao valor médio diário no período de referência (Organização Meteorológica Mundial)
4 http://www.dgs.pt/upload/membro.id/ficheiros/i010835.pdf (vide pág. 103)
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Os níveis de risco considerados são os seguintes:
Nível 1 - Situação de vigilância;
Nível 2 - São previsíveis efeitos sobre a saúde;
Nível 3 - São esperadas consequências graves em termos de saúde e mortalidade.
Aos ACeS, ULS, Centros Hospitalares/Hospitais públicos não integrados em ULS e Coordenadora
da ECR da RNCCI da região Norte será enviado, pelo GOR, um e-mail, dando conhecimento do
nível de risco, sempre que o mesmo seja classificado de 2 ou 3.
Alertamos que a comunicação dos níveis de risco 2 a 3 atrás referidos têm como principal objetivo
informar da necessidade de acionar as medidas definidas para o respetivo nível de risco, descritas
no anexo III, entre outras, que a nível local sejam consideradas necessárias.

4.2 PREVENÇÃO E CONTROLO
Consoante a avaliação de risco, o DSP e as USP promovem a implementação das medidas
consideradas adequadas, em articulação com os parceiros, de acordo com os seus planos de
contingência específicos.
O GOR informará a DGS, sempre que a avaliação de risco justifique a recomendação e adoção
de medidas excecionais.

4.2.1 Medidas de Saúde Pública


Comunicação aos cidadãos, profissionais de saúde e comunicação social (sempre que se
justifique) sobre o início do Plano “Módulo Verão” (1de maio);



Promover a utilização da Linha SNS 24 (808 24 24 24) como primeiro contacto com o sistema
de saúde;



Promover a literacia (ver 4.3 Comunicação): divulgação e reforço das recomendações para
a população, e grupos de risco em particular, sobre medidas preventivas dos efeitos do calor
intenso na saúde, bem como outros acontecimentos cuja frequência pode aumentar no
verão (afogamentos5 – em zonas balneares, em zonas de recreio e lazer e em piscinas –
acidentes, toxinfeções alimentares, aumento das populações de vetores transmissores de
doenças, interrupção no fornecimento de água destinada ao consumo humano, situações
extremas de poluição atmosférica, entre outros);



Identificação de "locais de abrigo temporários" (LAT) (definidos nos Planos Municipais de
Emergência de Proteção Civil – PMEPC e Planos Prévios de Intervenção - PPI);

5

https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/ferias/afogamento.aspx
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Ativação dos "locais de abrigo temporários" (LAT), de acordo com o definido nos planos
municipais de emergência de proteção civil (PMEPC) e planos prévios de intervenção (PPI)
existentes para o efeito;



Promoção de reuniões, em parceria com os Centros Distritais da Segurança Social, para
recomendar medidas específicas de prevenção, a divulgar junto dos Equipamentos Sociais,
mais particularmente, nas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas e na Rede Nacional de
Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).

4.2.2 Prestação de cuidados de saúde
Com base na informação disponível a nível nacional, regional e local, a ARSN e as instituições do
SNS devem organizar-se, em cada momento, antecipando as necessidades de resposta face à
procura (aumento da procura ou procura diferente da esperada) com o objetivo de minimizar os
efeitos do calor intenso na saúde e nos serviços.
As instituições e os serviços do SNS em ambulatório e em internamento, de acordo com a sua
tipologia, devem:


Implementar o respetivo Plano;



Promover a utilização da Linha SNS 24 (808 24 24 24) como primeiro contacto com o
sistema de saúde;



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



Identificar previamente e gerir as necessidades em estruturas, equipamentos e recursos
humanos, com especial atenção aos períodos de férias;



Garantir a existência de salas climatizadas;



Verificar a adequação dos equipamentos de climatização e o seu funcionamento;



Identificar as pessoas mais vulneráveis (idade, isolamento social, comorbilidades,
condições da habitação), e prever a adaptação da sua medicação, quando aplicável;



Garantir a adequação de cuidados, incluindo a hidratação (deve estar prevista a
disponibilização de pontos de abastecimento de água nas salas de espera);



Informar os profissionais de saúde e a população, em especial os grupos de risco, sobre
medidas relacionadas com:
-



Prevenção dos efeitos do calor intenso na saúde;
Prevenção de outros acontecimentos cuja frequência aumenta no Verão
(afogamentos, acidentes, toxinfeções alimentares, presença de vetores, entre outros).

Adequar a oferta de consultas e de recursos:
- Adequar os horários da consulta aberta ou de recurso;
- Adequar o número de consultas para pedidos no próprio dia;
- Adequar a capacidade de atendimento em Serviços de Urgência Básica e Serviços de
Urgência;
- Criar eventual atendimento dedicado em função da procura.
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Cuidados em internamento:
- Adequar a capacidade instalada;
- Verificar o stock de medicamentos;
- Prever a necessidade de expansão da área de internamento;
- Adequar a capacidade instalada de cuidados intensivos (quando aplicável e se
necessário);
- Promover a climatização dos espaços de internamento;
- Garantir a adequação de cuidados, incluindo a hidratação dos doentes.

Cada instituição e serviço do SNS deve garantir a mais ampla divulgação das medidas a
implementar e promover o seu cumprimento.
As medidas recomendadas são ativadas quando necessário e de forma adequada, em função
da avaliação do risco, por decisão da ARSN e dos respetivos ACeS/ULS, Centros
Hospitalares/Hospitais e Unidades de Internamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados (RNCCI).

4.3 COMUNICAÇÃO
A ARSN deve garantir que existem os adequados circuitos de comunicação entre os serviços,
para a efetiva e atempada divulgação de informação, comunicação do risco e medidas a
adotar.
Para a comunicação com os profissionais e com a população devem ser utilizados todos os meios
disponíveis, nomeadamente:
-

Páginas institucionais (DGS6, Portal do SNS, Portal do Utente, ARS e outras instituições de
saúde);
Linha SNS 24 (808 24 24 24);
Comunicação Social;
Redes sociais e outros suportes de comunicação.

A comunicação com a população deve incluir:
-

Informação sobre os potenciais efeitos do calor intenso na saúde;
Medidas a observar para evitar os efeitos diretos e indiretos do calor intenso nos grupos de
risco, nomeadamente informação sobre medidas de proteção individual, tais como:

Hidratação;

Alimentação;

Vestuário;

Exposição solar;

Atividade laboral e exercício físico ao ar livre;

Permanência em divisões mais frescas das habitações e/ou de algumas horas por dia em
áreas climatizadas (com conforto térmico);

Prevenção de acidentes;

Segurança balnear, incluindo prevenção de afogamento;

6 https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/calor.aspx
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Promoção de alimentação saudável, incluindo ingestão de água e prevenção de
toxinfeções alimentares;

Promoção do consumo responsável de bebidas alcoólicas;

Prevenção de doenças transmitidas por vetores;

Cuidados em viagem.
- Recomendações sobre a Linha SNS 24 (808 24 24 24), promovendo a sua utilização como
primeiro contacto com o SNS, realçando:

Acessibilidade e rapidez de contacto com um serviço de saúde;

Aconselhamento e eventual encaminhamento para serviço do SNS mais adequado;
- Recomendações do INFARMED,I.P. sobre a utilização e conservação de medicamentos 7.


5. ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
O PCRSS prevê um conjunto de medidas gerais a implementar antes, durante e depois do período
de vigência, e que variam consoante a entidade:

5.1 ARSN – DSP/ECR/DEP/GIE
Período de Vigência:

Antes

Durante

Depois

sim

Constituir o Grupo Operativo Regional

sim

Elaborar, coordenar e avaliar o PCRSS – Módulo Verão

sim

sim

Monitorizar a elaboração e envio dos PCESS dos ACeS, ULS e Hospitais não
integrados em ULS e UI da RNCCI até à 2.ª semana de abril

sim

sim

Assegurar a logística regional necessária ao cumprimento das orientações da DGS

sim

sim

sim

Identificar as unidades com carências nos sistemas de climatização dos edifícios
das unidades prestadoras de cuidados de saúde dos Cuidados de Saúde Primários

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

Monitorizar e avaliar a procura de serviços de saúde em CSP e de urgência em
CSP e Hospitalares do SNS
Monitorizar a mortalidade diária

sim

Comunicar aos Serviços do SNS os avisos meteorológicos do IPMA para tempo
quente
Avaliar, diariamente, o nível de risco e divulgá-lo aos Serviços do SNS, sempre que
o nível de risco seja 2, 3 ou 4 e do seu retorno para o nível de risco 1
Criar condições para adequar a resposta dos serviços à procura
Disponibilizar informação atualizada no Portal da ARSN/Saúde Pública

sim
sim

sim

sim

7

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/PRESCRICAO_DISPENSA
_E_UTILIZACAO/MEDICAMENTOS_E_CALOR
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5.2 ARSN – RNCCI /Unidades de Internamento (UI) da região Norte
Período de Vigência:

Antes

Durante

Depois

Equipa Coordenadora Regional (ECR)
Colaborar na realização do PCRSS – Módulo Verão

sim

Promover a elaboração, implementação e monitorização dos Planos de
Contingência Específicos Saúde Sazonal – Módulo Verão das Unidades de
Internamento da RNCCI

sim

sim

sim

sim

sim

sim

- Necessidades em recursos humanos e materiais

sim

sim

- Circuitos de comunicação com ECL, ACeS/ULS e Centro Hospitalar/ Hospital

sim

sim

Equipa Coordenadora Local (ECL)
Apoiar a ECR na implementação e monitorização dos Planos de Contingência
Específicos Saúde Sazonal – Módulo Verão para as UI da RNCCI
Unidades de Internamento (UI)
Elaborar e enviar à ECR os Planos de Contingência Específicos Saúde Sazonal –
Módulo Verão que deverá incluir a seguinte informação:

- Sistema de registo da procura de cuidados de saúde associada ao calor
- Stock de medicamentos

sim

sim
sim

sim

Garantir a adequação de cuidados, incluindo a hidratação dos doentes.

sim

sim

sim

Garantir a manutenção e o funcionamento adequado dos equipamentos de
climatização da UI

sim

sim

sim

Antes

Durante

Depois

Participar na elaboração, implementação e avaliação do Plano de Contingência
Específico Saúde Sazonal – Módulo Verão – PCESS

sim

sim

sim

Enviar o PCESS ao DSP da ARSN até à 2.ª semana de maio

sim

Efetuar a gestão de recursos humanos e materiais a disponibilizar, conforme as
necessidades

sim

sim

Identificar os grupos vulneráveis

sim

sim

Assegurar a logística necessária ao cumprimento das orientações da DGS e ARSN

sim

sim

Efetuar a gestão do stock de medicamentos

sim

sim

Garantir a articulação interinstitucional dentro e fora do setor da saúde

sim

sim

Reportar
para
mviterbo@arsnorte.min-saude.pt
(Cc:
ondascalornorte@arsnorte.min-saude.pt) situações da avaria ou dificuldades de
funcionamento dos equipamentos de climatização instalados e/ou necessidade
de adquirir equipamento

sim

sim

sim

ULS - instalar equipamentos de climatização adequados, testar e garantir o seu
correto funcionamento e a sua manutenção

sim

sim

sim

Verificar a existência de salas climatizadas

sim

sim

Garantir a adequação de cuidados, incluindo a hidratação dos doentes.

sim

sim

sim

sim

5.3 ACeS/ULS
Período de Vigência:
ACeS/ULS

Efetuar ações de formação interna de sensibilização e realização de ações de
formação aos profissionais de saúde para:


Efeitos do calor extremo;



Toxinfeções alimentares;

sim

sim
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Doenças transmitidas por vetores.

Identificar os casos de doença associados ao calor por parte dos médicos e outros
profissionais de saúde

sim

Informar os utentes das UF sobre o atendimento preferencial pela Linha SNS 24;

sim

Garantir os cuidados em ambulatório:


Adequar os horários da consulta aberta ou de recurso;



Adequar o n.º de consultas para pedidos no próprio dia;



Adequar a capacidade instalada nas unidades funcionais;



Adequar a oferta de consultas (em espaço dedicado, se necessário);



Identificar os indivíduos vulneráveis, adotando medidas preventivas

sim

As ULS devem incluir no seu Plano de Contingência Específico Saúde Sazonal –
Módulo Verão as medidas preconizadas para os hospitais (ponto 5.4)

sim

sim

sim

Unidade de Saúde Pública
Coordenar, participar na elaboração, implementação e avaliação do Plano de
Contingência Específico Saúde Sazonal – Módulo Verão do respetivo ACeS/ULS

sim

sim

Identificar os grupos mais vulneráveis em articulação com as restantes unidades
funcionais e Equipas de Cuidados Continuados Integrados, bem como com outras
instituições de saúde e de caráter social, quer públicas quer privadas

sim

sim

Assegurar a logística necessária ao cumprimento das orientações da DGS e ARSN

sim

sim

Manter atualizado o registo das estruturas residenciais para pessoas idosas, serviços
de apoio domiciliário, centros de dia, infantários, creches e reforçar divulgação
de informação nesses locais.

sim

sim

Monitorizar as condições de climatização e ventilação das estruturas residenciais
para pessoas idosas, centros de dia, infantários, creches, escolas, entre outros

sim

sim

Garantir a articulação com entidades locais, designadamente com a ANPC para
adequação da resposta, de acordo com os Planos municipais de ANPC

sim

sim

Antes

Durante

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

5.4 Centros Hospitalares/Hospitais
Período de Vigência:
Elaborar o Plano de Contingência Específico Saúde Sazonal – Módulo Verão do
Hospital, que deverá incluir a seguinte informação:


Necessidades em recursos humanos e materiais;



Circuitos de comunicação com os ACeS;



Adequar a resposta à procura de cuidados de saúde associada ao calor;



Stock de medicamentos.

Enviar o PCESS ao DSP da ARSN até à 2.ª semana de maio

Depois

sim

sim
sim

sim

sim

Assegurar o cumprimento das orientações da DGS e ARSN

sim

Instalar equipamentos de climatização adequados, testar e garantir o seu correto
funcionamento e a sua manutenção em todos os serviços

sim

sim

sim

Garantir a adequação de cuidados, incluindo a hidratação dos doentes

sim

sim

sim

Promover a realização de ações de formação aos profissionais de saúde

sim

sim

Identificar os indivíduos vulneráveis, adotando medidas preventivas

sim

sim

Adequar os horários da consulta e criar eventual atendimento dedicado a
doentes crónicos e vulneráveis

sim

sim

sim
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6. MONITORIZAÇÃO e AVALIAÇÃO
6.1 Acompanhamento e monitorização
A nível nacional o acompanhamento do Plano é efetuado pela DGS, com a colaboração de:


Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA);



Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge;



Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS);



Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS);



Administrações Regionais de Saúde (ARS);



ACeS, ULS e Hospitais.

As instituições nacionais articulam-se, de acordo com as suas competências, com organismos
internacionais, nomeadamente a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o European Centre for
Disease Prevention and Control (ECDC).
Os principais indicadores a acompanhar para a monitorização do Plano (nacional e regional)
constam do Anexo I. A maioria dos indicadores estão disponíveis em relatórios do SIM@SNS e do
SIARS, aos níveis nacional e regional.
A informação, incluindo a referente aos indicadores recolhidos de forma ativa a partir das
instituições/fontes dos dados (ex: alguns indicadores hospitalares, Linha SNS 24, INEM) é agregada
por semana epidemiológica (segunda a domingo), e diária, sempre que se justifique.
Os níveis nacional, regional e local podem constituir uma sub-lista base de indicadores que
considerem mais adequada para acompanhamento semanal do plano ao seu nível. Se for
considerado pertinente, podem ser incluídos outros indicadores.
A nível regional, a monitorização do Plano de Contingência Regional Saúde Sazonal – Módulo Verão será
efetuada através dos indicadores que constam do anexo I.
A informação referente aos indicadores que implicam a recolha ativa a partir das
instituições/fontes dos dados (ex: alguns indicadores de produção hospitalar) será agregada por
semana epidemiológica (segunda a domingo). Esta informação será comunicada até à 4.a feira
da semana seguinte, pela DGS à ARSN.

6.2 Avaliação
A avaliação concomitante dos planos, nacional, regionais e locais, é feita à medida da sua
aplicação.
A avaliação final do Plano de Contingência Específico Saúde Sazonal – Módulo Verão tem por base os
indicadores referidos no ponto 5.1 e Anexo 1.
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7. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

 Plano de Contingência Saúde Sazonal – Módulo Verão 2019 – Referenciais
 DGS. Mortalidade em Portugal no Verão de 2003 – Influências das Ondas de Calor, Trabalho apresentado
em reuniões da Organização Mundial de Saúde, em Madrid (16-17 de Dezembro de 2003) e Bratislava (09 e
10 de Fevereiro de 2004)
 Avaliação Nacional de Risco – 2014 – Agência Portuguesa do Ambiente
 DGS. Onda de Calor de Agosto de 2003 – Os seus efeitos sobre a mortalidade da população portuguesa,
Abril de 2004
 INSA/ONSA. Temperaturas Elevadas em Agosto de 2006 – Evidências de um efeito moderado na
mortalidade – Nota preliminar, Novembro de 2014
 DGS. Circular Normativa n.º 11/DSIA de 04/06/2004 – Informação indispensável as seu desenvolvimento
(SINUS e SONHO)
 DGS. Circular Informativa n.º 34/DES de 28/06/2004 – Ondas de Calor – Medidas de Prevenção –
Recomendações à População
 DGS. Circular Normativa n.º 20/DAS de 07/10/2004 – Planos Específicos das Unidades de Saúde e
Avaliação da Implementação do Plano
 DGS. Circular Normativa n.º 10/DAS de 09/08/2006 – Planos de Contingência para as Ondas de Calor –
Procedimentos
 DGS. Circular Informativa n.º 23/DA, de 02-07-2009 – Recomendações sobre vestuário apropriado em
períodos de temperaturas elevadas
 DGS. Circular Informativa nº 25/DA/DSR, de 20/07/2009 – Recomendações para grávidas
 DGS. Circular Informativa nº 29/DA, de 07/08/2009 – Recomendações para desportistas
 DGS. Circular Informativa nº 29/DSAO, de 21/07/2010 – Recomendações para insuficientes renais
 DGS. Circular Informativa nº 30/DSAO, de 21/07/2010 – Recomendações para creches e infantários
 DGS. Circular Informativa nº31/DSAO, de 21/07/2010 – Recomendações para estabelecimentos de
acolhimento de idosos
 DGS. Circular Informativa nº32/DSAO, de 21/78/2010 – Recomendações para responsáveis pelo apoio a
pessoas sem-abrigo
 DGS. Circular Informativa nº 33/DSAO, de 21/07/2010 – Recomendações para trabalhadores no exterior
 DGS. Circular Informativa nº 34/DSAO, de 21/07/2010 – Recomendações para turistas
 DGS. Circular Informativa nº 35/DSAO, de 21/07/2010 – Recomendações para turistas (versão em inglês)
 DGS. Relatório da onda de calor de 23/06 a 14/07 de 2013 em Portugal continental
 DGS. Norma n.º 12/2014 de 13/08 - Plano de Contingência para Temperaturas Extremas Adversas – Módulo
Calor
 Ministério da Saúde. Despacho n.º 2483/2017 de 23 de março

Links:
@ Direção-Geral da Saúde – www.dgs.pt;
@ Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte – www.ccdr-norte.pt;
@ Instituto do Mar e da Atmosfera – www.meteo.pt;
@ Agência Portuguesa do Ambiente – www.iambiente.pt; www.qualar.org; www.melhorarnorte.pt;
@ Autoridade Nacional de Protecção Civil – www.proteccaocivil.pt;
@ INSA/ONSA - Observatório Nacional de Saúde – www.onsa.pt;
@ EuroHEART – Improve public health responses to weather extremes and in particular to heart-waves –
www.euro.who.int/globalchange/Topics/20050524_2;
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Anexo I - Indicadores de monitorização e avaliação do plano
Indicador

Fonte de informação

Critérios para avaliação de risco
Índice-Alerta-Ícaro (efeito do calor sobre a mortalidade)

Instituto Dr. Ricardo Jorge

Temperaturas máximas e mínimas observadas e previstas

IPMA

Avisos meteorológicos de tempo quente

IPMA

n.º de eventos/ocorrências de exceção (ex. grandes incêndios)

DGS/ANPC/IPMA/ARS

Procura Serviços de Saúde SNS
Consultas em cuidados de saúde primários (CSP)
Nº total de consultas em CSP

ACeS/ULS/ARS

Nº total de consultas não programadas em CSP

(MIMUF/SIARS/Sim@SNS)

Nº total de consultas em CSP, por grupo etário
Percentagem de consultas em CSP a utentes com idade ≥ 65 anos
Consultas em urgência hospitalar (UH)

Hospitais/CH/ARS

Nº total de consultas em UH

MIMUF/SIARS/Sim@SNS)

Nº de consultas em UH, por grupo etário
Nº total de consultas em UH com internamento
% de consultas em UH com internamento
Linha SNS 24
Nº total de chamadas SNS 24
Nº de chamadas SNS 24 relacionadas com “calor”
Nº de chamadas SNS 24 por algoritmo “queimaduras”

SNS 24 /DGS

Nº de chamadas SNS 24 por algoritmo “exposição ao sol”
Nº de chamadas SNS 24 por tipo de encaminhamento (emergência,
urgência hospitalar, CSP, autocuidados) por calor
% de chamadas SNS 24 relacionadas com “calor”
Nº de chamadas SNS 24 referenciadas ao INEM
Emergência médica - INEM
Nº total de ocorrências

INEM

Nº total de acionamentos
Mortalidade
Nº de óbitos diários por ACeS / Concelho / Grupo etário
Mortalidade prematura (>70 anos)

DGS / INSA
DGS

Nº de óbitos por afogamento

DGS (SICO)/FEPONS

Excesso de mortalidade por todas as causas – eVDM

DGS/ARS

Mortalidade verificada por período de calor

ARS

Planos de Contingência Específicos
Número de planos de contingência específicos realizados por
ACES/ULS

ACeS-ULS

Número de planos de contingência específicos realizados por
Centros Hospitalares / Hospitais

ARS- Centros Hospitalares Hospitais

Número de planos de contingência específicos realizados pelas
Unidades de Internamento da RNCCI

ARS

ARS
UI da RNCCI

Fonte: PCSS 2019 – Módulo Verão / DGS(adaptado)
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Anexo II - Critérios de avaliação do nível de risco
CRITÉRIO 1: Índice – Alerta – Ícaro* (determinado pelo INSA)
Período

Aplicação

maio a
setembro

O maior valor de
entre os três
valores regionais
(D; D+1; D+2)

Risco

Valor

Significado

0,01 – 0,99

Efeito não significativo sobre a
mortalidade

≥1

Efeitos prováveis e consequências
graves esperadas sobre a saúde e a
mortalidade

*nº óbitos previstos (aplicação do modelo que tem em atenção a temperatura máxima) /nº óbitos esperados (corresponde
ao número médio de óbitos que se verificam por dia, no período de junho a setembro). O Índice Ícaro é um valor que reflete
a mortalidade prevista pelo modelo subjacente ao sistema de vigilância ÍCARO. O objetivo deste índice é refletir uma possível
gravidade da situação de mortalidade possivelmente associada aos fatores climáticos previstos, sem referir o número de
mortes esperado.

CRITÉRIO 2: Temperaturas máximas
ACeS/ULS

Período

Alto Minho
Aveiro Norte
Barcelos/Esposende
Espinho/Gaia
Feira/Arouca
Gaia
Gondomar
Maia/Valongo
Matosinhos
Porto Ocidental
Porto Oriental
Póvoa de Varzim/Vila do Conde

Baixo Tâmega
Braga
Famalicão
Gerês/Cabreira
Guimarães/Vizela/Terras de Basto
Santo Tirso/Trofa
Vale do Sousa Norte
Vale do Sousa Sul

Alto Tâmega e Barroso
Douro Sul
Marão e Douro Norte
Nordeste

maio a
junho

Aplicação

Temperatura Máxima

_

<32ºC

1 dia temp. observada
+
2 dias temp. previstas

32ºC – 33ºC]

3 dias temp. observadas
+
2 dias temp. previstas

 34ºC

_

<33ºC

1 dia temp. observada
+
2 dias temp. previstas

33ºC – 35ºC]

3 dias temp. observadas
+
2 dias temp. previstas

 35ºC

_

<34ºC

1 dia temp. observada
+
2 dias temp. previstas

34ºC – 37ºC]

3 dias temp. observadas
+
2 dias temp. previstas

Alerta

 37ºC

23

Plano de Contingência Regional Saúde Sazonal – Módulo Verão

ACeS/ULS

Período

Alto Minho
Aveiro Norte
Barcelos/Esposende
Espinho/Gaia
Feira/Arouca
Gaia
Gondomar
Maia/Valongo
Matosinhos
Porto Ocidental
Porto Oriental
Póvoa de Varzim/Vila do Conde

Baixo Tâmega
Braga
Famalicão
Gerês/Cabreira
Guimarães/Vizela/Terras de Basto
Santo Tirso/Trofa
Vale do Sousa Norte
Vale do Sousa Sul

Alto Tâmega e Barroso
Douro Sul
Marão e Douro Norte
Nordeste

julho a
setembro

Aplicação

Temperatura Máxima

_

<33ºC

1 dia temp. observada
+
2 dias temp. previstas

33ºC – 34ºC]

3 dias temp.
observadas
+
2 dias temp. previstas

 35ºC

_

<34ºC

1 dia temp. observada
+
2 dias temp. previstas

34ºC – 36ºC]

3 dias temp.
observadas
+
2 dias temp. previstas

 36ºC

_

<34ºC

1 dia temp. observada
+
2 dias temp. previstas

34ºC – 38ºC]

3 dias temp.
observadas
+
2 dias temp. previstas

Maio de 2020

Alerta

 38ºC
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CRITÉRIO 3: Temperaturas mínimas
Período

Aplicação

Temperatura Mínima

_

<21ºC

Alerta

21ºC – 24ºC]

maio a junho
2 dias temp. observadas
+
2 dias temp. previstas

 24ºC

julho a
setembro

_

<22ºC

2 dias temp. observadas
+
2 dias temp. previstas

22ºC – 25ºC]

 25ºC
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Anexo III – Tipo de intervenção por nível de risco
ENTIDADE

Nível de Risco 1
Manutenção das
medidas gerais

ARSN
DSP
GOR

Nível de Risco 2
Articular com os serviços de saúde
locais e entidades envolvidas
Assegurar a resposta dos serviços de
saúde através da tomada de medidas
adequadas
Divulgar recomendações ou
orientações aos serviços de saúde e
informações à população em geral
Comunicar os avisos meteorológicos
por temperatura elevada
Comunicar o nível de risco 2 e 3 aos
serviços de saúde e entidades
envolvidas
Comunicar, à Coordenação Nacional
do PCSS, informação sobre os locais
de abrigo ativados

Nível de Risco 3
Reforçar a articulação com os
serviços de saúde locais e
entidades envolvidas no PCRSS
Assegurar a resposta dos serviços de
saúde através da tomada de
medidas adequadas
Divulgar recomendações ou
orientações aos serviços de saúde e
informações à população em geral
Comunicar os avisos
meteorológicos por temperatura
elevada
Comunicar o nível de risco 2 e 3,
aos serviços de saúde e entidades
envolvidas

Comunicar, à Coordenação
Nacional do PCSS, informação
sobre os locais de abrigo ativados
Manutenção das
medidas gerais

Assegurar a capacidade de resposta
na prestação de cuidados
Assegurar, em articulação com a USP,
a vigilância dos grupos mais
vulneráveis
Garantir a articulação interinstitucional
dentro e fora do setor da saúde
Divulgar a informação à população e
instituições envolvidas
Comunicar a informação referente
aos locais de abrigo ativados à
Diretora do DSP

Assegurar a capacidade de
resposta na prestação de cuidados
Assegurar, em articulação com a
USP, o acompanhamento dos
grupos mais vulneráveis
Reforço da articulação
interinstitucional dentro e fora do
setor da saúde
Divulgação da informação à
população e instituições envolvidas
Comunicar a informação referente
aos locais de abrigo ativados à
Diretora do DSP

Manutenção das
medidas gerais

Assegurar a capacidade de resposta
na prestação de cuidados
Articular com serviços de saúde da
área geográfica
Verificar o correto funcionamento dos
sistemas de climatização em todos os
serviços.

Assegurar a capacidade de
resposta na prestação de cuidados
Articular com serviços de saúde da
área geográfica
Verificar o correto funcionamento
dos sistemas de climatização em
todos os serviços.

Manutenção das
medidas gerais

Assegurar a resposta da Unidade de
Internamento da RNCCI
Articular com o Centro
Hospitalar/Hospital da área
geográfica

Assegurar a resposta da Unidade de
Internamento da RNCCI
Reforçar a articulação com o
Centro Hospitalar/Hospital da área
geográfica

ACES/ULS
USP

HOSPITAIS

UNIDADES
INTERNAMENTO DA
RNCCI
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