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1 – INTRODUÇÃO  

 

O ACES Arco Ribeirinho tem implementado o Plano de Contingência Saúde Sazonal, enquadrado 

pelo Despacho nº 2483/2017 de 23 de março, sendo constituído pelo Módulo Verão entre 1 de 

maio e 30 de setembro e, eventualmente, noutros períodos em função das condições 

meteorológicas. 

 

Este plano, de caráter essencialmente preventivo, constitui um instrumento essencial na 

articulação entre as diferentes entidades com responsabilidade na proteção das populações, em 

particular dos grupos vulneráveis, a fenómenos meteorológicos extremos. 

 

Desde 2004 que são implementados Planos de Contingência com o objetivo de minimizar os 

potenciais efeitos do calor intenso na saúde da população. Do modelo anterior, baseado numa 

abordagem predominantemente ambiental, transita-se para um modelo baseado nos efeitos de 

fatores ambientais na saúde (indicadores da procura dos serviços, de morbilidade e de 

mortalidade), atualmente disponíveis em tempo real.  

 

As projeções feitas pela Agência Europeia do Ambiente indicam que as alterações climáticas 

globais levarão à intensificação de vários fenómenos climáticos extremos, como as ondas de 

calor, que poderão ser mais intensas e frequentes, associadas a verões mais quentes e invernos 

mais amenos, com impacte a nível social, ambiental e da saúde humana.  

 

Ainda bem presente, estão alguns períodos do mês de agosto do verão transato (2018), 

classificados como excecionalmente quentes, onde se destacaram: 

- A persistência de valores muito altos da temperatura média do ar, superiores a 30 °C, valores 

de temperatura máxima superiores a 40 °C (dias 2 a 4) e valores da temperatura mínima 

superiores a 20 ° C; 

- Dia 4 de agosto foi o dia mais quente do século XXI, em Portugal continental e dos 5 dias mais 

quentes deste século, 4 verificaram-se nos primeiros dias de agosto de 2018; 

- Valores médios da temperatura máxima (média do território continental) superiores a 40°C em 

três dias consecutivos (40.1 °C, 40.9 °C e 41.6 °C, respetivamente 2, 3 e 4 de agosto), o que 

confirma o carácter excecional deste episódio; 
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- Foram excedidos os extremos absolutos da temperatura máxima em mais de 40 % das estações 

e em cerca de 25 % das estações foram ultrapassados (ou igualados) os maiores valores da 

temperatura mínima; 

- Ocorrência de uma onda de calor que abrangeu quase todo o território continental, com 

exceção das regiões do litoral e parte do interior norte; 

- Declaração de situação de alerta para a condição climática de calor extremo (alerta vermelho), 

ocorrida no período compreendido entre 2 e 6 de agosto de 2018, para a globalidade do 

território de Portugal Continental; 

- Aumento significativo na procura dos serviços de saúde relacionados à “exposição solar” ou ao 

“calor” (fonte SNS 24 - Atividade de prestação da linha SNS 24); 

- Incremento significativo do número de óbitos associado aos dias de calor extremo (fonte: SICO 

eVM). 

 

 

2 – EFEITOS PARA A SAÚDE 

 

As alterações de frequência e intensidade dos fenómenos climáticos extremos podem constituir 

graves riscos para a saúde humana, estando relacionadas com maior número de mortes 

associadas ao calor intenso, bem como com problemas de foro cardíaco e respiratório agravados 

pela poluição atmosférica. Em regiões com maiores dificuldades no abastecimento de água 

potável verifica-se também um acréscimo de doenças transmitidas pela da água e pelos 

alimentos. As doenças transmitidas por vetores de agentes patogénicos também estão 

facilitadas em determinadas condições climatéricas e ambientais. 

 

Tendo em conta a sua localização geográfica, Portugal é um dos países europeus vulneráveis às 

alterações climáticas e aos fenómenos climáticos extremos, verificando-se uma tendência para 

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

elevadas, que podem enquadrar-se em critérios de ondas de calor. 

 

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 
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determinada região influem na capacidade das pessoas poderem suportar essa situação 

climática.  

 

Os efeitos das ondas de calor dependem da exposição (frequência, gravidade e duração), da 

dimensão da população exposta e de vulnerabilidade das pessoas expostas. A ocorrência de 

temperaturas extremas no início do Verão, está frequentemente associada a uma maior 

mortalidade, quando comparada com a que se regista em exposições a temperaturas extremas 

mais tardias. O fenómeno de “ilha de calor”, ocorre frequentemente no interior das cidades, e 

corresponde a temperaturas superiores às verificadas nas zonas periféricas. Intensificam o 

fenómeno de “stress térmico” e afetam a saúde das pessoas, o conforto dos habitantes das 

cidades, têm ainda consequências no consumo de água e de energia e na qualidade do ar. 

Os efeitos na saúde humana decorrentes da exposição a temperaturas elevadas têm sido alvo 

de estudos epidemiológicos que permitem compreender os mecanismos de troca de calor, os 

fatores ambientais que afetam o balanço de calor humano, os grupos mais vulneráveis e as 

consequências a nível de morbilidade e mortalidade. 

 

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 

• Lesões da pele: erupção, eritema, queimaduras solares 

• Problemas psicossomáticos: fadiga térmica 

• Problemas psicológicos: incomodo, mal-estar, irritabilidade. 

 

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. 
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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, apos o aumento das temperaturas. 

 

3 – FATORES CONDICIONANT ES DO RISCO PARA A SAÚDE 

 

Existem vários fatores condicionantes do risco para a saúde associados as 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 cronica – 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 tem 

um papel decisivo, uma vez que definem a temperatura de conforto e a magnitude do 

impacto. 
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4 -GRUPOS VULNERÁVEIS AO CALOR E CIRCULARES INFORMATIVAS DA DIREÇÃO-

GERAL DA SAÚDE 

 

• 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;  

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

de acolhimento; 

• Doentes crónicos – cardiovasculares, respiratórias, renais, diabetes e 

alcoolismo -Circular Informativa n.º 29/DSAO, de 21-07-2010- Doentes renais; 

• Obesos; 

• Acamados ou com mobilidade condicionada; 

• Pessoas com problemas de saúde mental; 

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

• Residentes em habitações degradadas ou de difícil acesso e pessoas isoladas; 

• Turistas, visitantes e participantes em grandes eventos. 

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

• Desportistas – Circular Informativa n.º 29/DA, de 07-08-2009. 

 

5 – FINALIDADES  

 

O Plano de Contingência Saúde Sazonal - Módulo Verão 2019 é um instrumento que tem como 

finalidade promover a proteção da saúde das populações contra os efeitos negativos dos 

períodos de calor intenso. Para tal, apresenta orientações que permitem comunicar o risco e a 

gestão desse risco, aos profissionais de saúde e à população, bem como, capacitar os cidadãos 

para a sua protecção individual (literacia). 

 

Assim, apresentam-se como objetivos gerais: 

• Contribuir para a minimização dos efeitos negativos do calor intenso na saúde da 

população em geral e dos grupos de risco em particular; 

• Contribuir para a minimização da ocorrência de outros acontecimentos com impacte 

na saúde cuja frequência pode aumentar no verão, como afogamentos, acidentes e 

toxinfecões alimentares; 

• Promover a avaliação, gestão e comunicação do risco. 



 

 

9 

 

5.1 -  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

− Minimizar os efeitos da exposição do calor intenso na saúde população em geral e nos 

grupos de risco; 

 

− Cumprir e fazer cumprir as orientações para a intervenção nos diferentes níveis de 

alerta, emanadas pela Direção-Geral da Saúde e pelo Departamento de Saúde Pública, 

da ARSLVT; 

 

− Providenciar a informação para a população em geral e para os grupos mais vulneráveis, 

em particular, sobre medidas e procedimentos a adotar em situação de calor intenso; 

 

Articular a implementação do plano a nível local contribuindo para assegurar a eficiência 

e eficácia na gestão dos meios disponíveis, humanos, de informação, em infraestruturas 

e equipamentos, na procura da maximização dos ganhos de saúde a obter; 

 

− Minimizar a ocorrência de outros acontecimentos com impacte na saúde cuja 

frequência pode aumentar no verão, como afogamentos, acidentes e toxinfecões 

alimentares; 

 

− Propor a adequação da necessidade de cuidados de saúde. 

 

6 – EIXOS E MEDIDAS DO PLANO 

 

Este Plano baseia-se em três eixos e respetivas medidas: 

− Informação 

. Fontes de informação 

. Identificação, avaliação e comunicação de risco 

− Prevenção e Controlo 

. Medidas de Saúde Publica 

− Comunicação 
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6.1- INFORMAÇÃO 

 

6.1.1 -  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;  

- Instituto 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);  

- Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. (INEM), ocorrências e acionamentos;  

- SNS 24, dados de “contato por calor”.  

 

 

6.1.2 -  IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE RISCO 

 

A avaliação de risco para efeitos de aviso interno e/ou para a população, em cada ARS, é 

efetuada pelo Departamento de Saúde Pública (DSP) e/ou Unidade de Saúde Pública (USP) 

com base na informação descrita em 6.1.1.  

 

O DSP/USP divulga, sempre que se justifique, às unidades funcionais, hospitais, parceiros (IPSS 

e outras) o nível de aviso, bem como, outros fatores relevantes por poderem vir a ter impacte 

na saúde da população e na procura dos serviços. 

 

Na avaliação do risco, serão adotados um conjunto de critérios, nomeadamente: 
 
- Índice Alerta Ícaro;  

- Temperatura mínima ≥24ºC, durante, pelo menos, 5 dias;  
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- Previsão de Onda de calor 1(IPMA);  

Serão ainda, utilizados outros critérios de avaliação de risco: 

- Informação relevante da Proteção Civil;  

- Excedência dos níveis de ozono;  

- Previsão de Índice Ultravioleta;  

- Ocorrências locais: eventos de massas, incêndios, outros;  

- Evolução diária da mortalidade VDM e eVM;  

- Procura dos serviços de saúde (CSP e hospitais);  

- Universal Thermal Climate Index -UTCI (IPMA);  

- “Captura” da informação através de fontes informais - epidemic intelligence2;  

 
 

Aviso Meteorológico - IPMA 
Os avisos de tempo quente para cada ACES serão emitidos com base 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.  

 

Para o distinto onde se situa o ACES Arco Ribeirinho, os critérios de emissão dos avisos 

meteorológicos para temperaturas elevadas (superior ao nível verde) correspondem às 

temperaturas máximas indicadas na seguinte tabela: 

 

Tabela 1 – Critérios de emissão de avisos meteorológicos de calor (IPMA) para o distrito de 

Setúbal 

 

 

                                                        
1 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)   
2 http://www.dgs.pt/upload/membro.id/ficheiros/i010835.pdf (vide pág. 103)   
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Boletim Ícaro 

Outra fonte de informação relevante é o Índice Alerta Ícaro, que estabelece uma medida 

numérica do risco potencial que as temperaturas ambientais elevadas têm para a saúde da 

população. 

Este índice é enviado diariamente à Autoridade de Saúde coordenadora da USPAS.  

Imagem 1 – Índice-Alerta-ÍCARO (IAI) 

 

 

Alerta Meteorológico (ARSLVT, I.P.) 

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

população. A cada nível de alerta corresponde um conjunto de medidas a ser desenvolvido. 

Tabela 2 – Níveis de alerta (ARSLVT) e respetivo impacto na mortalidade 

 

 

Salienta-se que a comunicação dos níveis de risco 2 a 3 atrás referidos tem como principal 

objetivo informar da necessidade de acionar as medidas definidas para o respetivo nível de risco, 

entre outras sejam consideradas necessárias. 
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A USP utiliza os indicadores que considerar pertinentes para monitorizar a situação, de acordo 

com a metodologia acordada a nível local. 

 

 

6.2 -  PREVENÇÃO E CONTROLO 

 

Consoante a avaliação de risco o DSP e/ou a USP informa para a implementação das medidas 

consideradas adequadas, em articulação com os parceiros. 

A DGS deverá ser informada sempre que a avaliação de risco justifique a recomendação e 

adoção de medidas excecionais (saudesazonal@dgs.min-saude.pt). 

O sistema de previsão e alerta funciona durante o período em que o Plano de Contingência se 

encontra ativado, correspondendo o Módulo Verão ao período de 1 de maio a 30 de setembro 

de 2019, podendo ser alargado em função das condições meteorológicas verificadas. 

 

6.2.1 MEDIDAS DE SAÚDE PÚBLICA 

 
- Identificar grupos vulneráveis e grupos de risco; 

- Recomendar medidas preventivas a implementar nas estruturas residenciais para pessoas 

idosas (ERPI) e nas unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI); 

- Comunicar aos cidadãos, profissionais de saúde e órgãos locais de comunicação social, o início 

do Módulo Verão do Plano de Contingência Saúde Sazonal (1 de maio a 30 de setembro);  

- Promover o SNS 24 – Centro de Contacto (808 24 24 24) como primeiro contato com o sistema 

de saúde;  

- Promover a literacia (ver Comunicação): divulgar e reforçar as recomendações para a 

população, e grupos vulneráveis em particular, sobre medidas preventivas dos efeitos do calor 

intenso na saúde, bem como outros acontecimentos cuja frequência pode aumentar no verão 

(afogamentos, toxinfeções alimentares, aumento da população de vetores);  

- Articular com o Instituto de Segurança Social (ISS) e com a Autoridade Nacional de Proteção 

Civil (ANPC). A nível nacional a articulação com o ISS é concretizada pela ACSS e a articulação 

com a ANPC pela DGS;  
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- Identificar "locais de abrigo temporários (LAT)" (definidos nos Planos Municipais de Emergência 

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

- Propôr a ativação dos "locais de abrigo temporários (LAT)", de acordo com o definido nos 

(PMEPC) e (PPI) existentes para o efeito;  

- Promover reuniões, em parceria com os Centros Distritais da Segurança Social, para 

recomendar medidas específicas de prevenção para as Estruturas Residenciais para Pessoas 

Idosas;  

- Promover reuniões para recomendar medidas específicas de prevenção para a Rede Nacional 

de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).  

Compete às Autoridades Saúde acionar as medidas que face ao nível de alerta e ao diagnóstico 

da situação, forem necessárias para minimizar as consequências. Para este efeito deve o 

Delegado de Saúde Coordenador do ACESAR e os Delegados de Saúde, em estreita colaboração 

com o Diretor Executivo manter uma estreita articulação com os Serviços Municipais de 

Proteção Civil, no sentido de dar cumprimento ao levantamento das necessidades e recursos 

locais, planeamento das intervenções a realizar de acordo com os níveis de alerta. 

 

6.3 -  COMUNICAÇÃO 

 

Para a comunicação com os profissionais e com a população devem ser utilizados todos os meios 

disponíveis, nomeadamente:  

- Páginas institucionais (USPAS, DGS3, Portal do SNS, Portal do Utente, ARS e outras instituições 

de saúde);  

- SNS 24 – Centro de Contacto (808 24 24 24);  

- Comunicação Social;  

- Redes sociais e outros suportes de comunicação.  

 

A comunicação com a população deve incluir:  

- Recomendações sobre:  

− SNS 24 – Centro de Contacto (808 24 24 24): promover a sua utilização como 

primeiro contacto com o sistema de saúde, realçando:  

                                                        
3 https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/calor.aspx   
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− Acessibilidade e rapidez de contacto com um serviço de saúde;  

− Aconselhamento e eventual encaminhamento para serviço de saúde.  

−  Potenciais efeitos do calor intenso na saúde da população;  

− Recomendações do INFARMED sobre a utilização e conservação de 

medicamentos4;  

− Medidas a observar para evitar os efeitos diretos e indiretos do calor intenso 

nos grupos vulneráveis, nomeadamente, informação sobre medidas de 

proteção individual, como:  

o Hidratação;  

o Alimentação;  

o Vestuário;  

o Exposição solar;  

o Atividade laboral e exercício físico ao ar livre;  

o Conforto térmico de habitações e instalações.  

 
− Campanhas de comunicação nacionais (contextualização pela DGS):  

o Segurança balnear, incluindo prevenção de afogamentos;  

o Promover a alimentação saudável, incluindo ingestão de água, e 

prevenção de toxinfeções alimentares;  

o Promover o consumo responsável de bebidas alcoólicas;  

o Prevenir doenças transmitidas por vetores;  

o Recomendar cuidados em viagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/PRESCRICAO_DISPENSA_E_U

TILI ZACAO/MEDICAMENTOS_E_CALOR   
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7 – ATIVIDADES A DESENVOLVER PELA UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA  

 

1. Coordenar, participar na elaboração, implementação e avaliação do Plano de 

Contingência Saúde Sazonal – Modulo Verão no ACESAR; 

2. 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 carácter social, quer publicas quer privadas 

3. Elaborar de informações e recomendações sobre as ondas de calor tendo por base a 

informação disponibilizada pela Direção Geral de Saúde e outra que a nível local se 

considere relevante; 

4. Difundir informação e recomendações à população geral e grupos de vulneráveis, 

nomeadamente aos utentes de lares de idosos, centros de dia, creches e infantários, 

associações de apoio social; 

5. Fomentar, nas redes sociais dos municípios, o desenvolvimento de atividades alinhadas 

com o Plano Local de Saúde do Arco Ribeirinho (PLSAR); 

6. Garantir a articulação intersectorial - Proteção Civil, Unidades Funcionais de Saúde do 

ACESAR, Centro Hospitalar Barreiro Montijo, Segurança Social, Autarquia, Instituições 

Comunitárias. 
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8 - RESPOSTA A NÍVEL LOCAL 

A nível local é criado o Grupo Operativo Local (GOL), liderado pela coordenadora da USP que 

articula verticalmente com o Grupo Operativo Regional (GOR) sediado no DSP e 

horizontalmente com os organismos parceiros de âmbito local, nomeadamente as instituições 

autárquicas, de proteção civil, de segurança social, de saúde e forças policiais e de bombeiros. 

Incumbe ao GOL: 

− Informar os parceiros sobre os avisos do IPMA e outra informação relevante; 

− Informar a comunidade, através da divulgação de recomendações pelos meios de 

comunicação locais, páginas institucionais, redes sociais e outros suportes de 

comunicação.  

De acordo com o nível de alerta, corresponderão diferentes tipos de intervenção, 

consubstanciados em ações de prevenção e de proteção de efeitos na saúde e na mortalidade, 

a realizar. 

As Autoridades de Saúde do ACESAR articulam-se com os Serviços de Saúde da sua área de 

influência e com o SMPC (Proteção Civil), os Bombeiros e organismos de apoio social, 

assegurando que sejam identificadas as situações problemáticas e de risco, na medida em que 

a prevenção dos efeitos se obtém principalmente através da identificação e localização das 

pessoas mais vulneráveis e o afastamento destas à exposição ao calor; que seja divulgado 

aconselhamento sobre as medidas preventivas a adotar; e que sejam definidas as áreas, de 

“abrigo” devidamente climatizadas, a serem utilizadas, se necessário.  

Estes “abrigos” deverão ser locais climatizados para utilização coletiva, como por exemplo, 

museus, cinemas, centros comunitários, bibliotecas e centros comerciais, para utilização 

durante as horas de maior calor. 

Paralelamente, os serviços prestadores de cuidados de saúde (ACESAR e Centro Hospitalar do 

Barreiro/Montijo), devem assegurar um plano específico estruturado de forma a responder 

eficazmente ao aumento do fluxo de doentes, sempre que for lançado um alerta, englobando: 

• A adequada climatização; 

• A dotação de stocks de medicamentos e meios adequados às necessidades; 

• A gestão de meios humanos e técnicos a afetar nomeadamente nos serviços de 
urgência; 

• A gestão de meios humanos para o apoio a ambulatório e visita domiciliária; 

• A gestão da informação e a comunicação da informação de retorno; 

• O apoio atempado a grupos e pessoas vulneráveis; 



 

 

18 

 

• O apoio às áreas de abrigo. 

Os serviços de saúde devem, para cada um dos níveis de alerta definidos, assegurar que sejam 

tomadas as medidas adequadas, sempre que se registem situações especiais, como sejam os 

eventos esporádicos com grande concentração de pessoas, nomeadamente, eventos 

desportivos, concertos, romarias, peregrinações e a eventual ocorrência de catástrofes, em 

função da natureza de cada uma e das condições associadas.  

Tabela 3 – Medidas de atuação preconizadas por nível de alerta vigente 
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9 – MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

Os principais indicadores a acompanhar para a monitorização do Plano (nacional e regional) 

constam do Tabela 4. A maioria dos indicadores estão disponíveis em relatórios do SIM@SNS e 

do SIARS, ao nível nacional, regional e local.  

A informação, incluindo a referente aos indicadores recolhidos de forma ativa a partir das 

instituições/fontes dos dados (ex: alguns indicadores hospitalares, SNS 24, INEM) é agregada 

por semana epidemiológica (segunda a domingo), e diária, sempre que se justifique. 

Para efeitos de avaliação final, o GOL envia o respetivo relatório de atividades ao DSP até 11 de 

outubro de 2019. 
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Tabela 4 – Indicadores de monitorização e avaliação do plano 

Critérios para Avaliação de Risco 

 

Índice-Alerta-Ícaro (efeito do calor sobre a mortalidade) 
 

INSA, I.P. 

 

Temperaturas máximas e mínimas observadas e previstas 
 

IPMA 

 

Avisos meteorológicos de tempo quente 
 

IPMA 

N.º   de   eventos/ocorrências   de   exceção (ex.:   grandes 

incêndios) 

 

DGS/ANPC/IPMA/ARS 

Procura Serviços de Saúde SNS 

 

Consultas em cuidados de saúde primários (CSP) 
 
 
 
 
 

 
ACES/ARS (SIARS) 

 

N.º total de consultas em CSP 

 

N.º total de consultas não-programadas em CSP 

 

N.º de consultas em CSP, por grupo etário 

 

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

Consultas em urgência hospitalar (UH) 
 
 
 
 
 

 
CH/H/ARS 

 

N.º total de consultas em UH 

 

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

N.º   total   de   consultas   em   UH   que   resultaram   em 

internamento 

 

% de consultas em UH que resultaram em internamento 

Linha SNS 24 

 

N.º total de chamadas 
 
 
 
 

SNS 24/DGS 

 

N.º de chamadas relacionadas com “calor” 

 

N.º de chamadas por algoritmo “queimaduras solares” 

N.º de chamadas por tipo de encaminhamento (emergência, 
UH, CSP, autocuidados), por calor 
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% de chamadas relacionadas com “calor”  

 

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

Emergência Médica - INEM, I.P. 

 

N.º total de ocorrências 
 

 
INEM, I.P. 

 

N.º total de acionamentos 

Mortalidade 

 

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

(VDM) 

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

 

Excesso de mortalidade por todas as causas - VDM 
 

INSA, I.P. 

Fonte: Plano de Contingência Saúde Sazonal – Módulo Verão, Departamento de Saúde Pública, ARSLVT, 

I.P. 
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ANEXO I - Fluxograma de Articulação 

 

 

 

 



 

 

25 

 

ANEXO II - Contactos 

CONTACTOS (Saúde Pública) 

Âmbito Nacional 

− SNS  24 – Centro de Contacto  (Disponível a qualquer dia e hora)  -  ☎ - 808 24 24 24 

 

Âmbito Regional 

 

− Administração Regional de Saúde de lisboa e Vale do Tejo -  Departamento de Saúde 

Pública – ☎ 21 8424800 

 

Âmbito Local 

Sede:  

Morada: Rua José Carcomo Lobo 2835-372 Lavradio | Portugal 

Telefones: 212 05 93 00 / Fax: +351 212 05 93 20 

Endereço electrónico: lina.guarda@arslvt.min-saude.pt  

Endereço electrónico: catarina.m.oliveira@arslvt.min-saude.pt 

 

Pólo de Alcochete: 

Morada: Rua Capitão Salgueiro Maia – 2890-041 Alcochete 

Telefones: 212349329 

Fax: 212342853                      

Endereço electrónico: lina.guarda@arslvt.min-saude.pt 

 

Pólos da Moita e do Montijo: 

Morada: Largo Dr. Joaquim Elias – 2860-418 Moita 

Telefones: 212806465 

Fax:212898072 

Endereço electrónico: luis.hermenigildo@arslvt.min-saude.pt (Moita) 

Endereço electrónico: natalina.ganhao@arslvt.min-saude.pt (Montijo) 
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CONTACTOS (Serviços Municipais de Proteção Civil) 

 

Alcochete 

Coordenador: João Carlos Marques 

Telefone: 912 143 999 

E-mail: jcmarques@cm-alcochete.pt 

 

Barreiro 

Coordenador: Ricardo Luís 

Telefone: 21 206 80 26 

E-mail: pcivil@cm-barreiro.pt 

 

Moita 

Coordenador: Engº António Manuel 

Telefone: 21 088 90 36 

E-mail: smpc@mail.cm-moita.pt 

 

Montijo 

Coordenador: Carlos Alberto Ferreira 

Telefone: 918 684 186 

E-mail: smpc@mun-montijo.pt 
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ANEXO III – Atuação em Situação de Alerta 

 

Fluxograma de atuação em situação de Alerta 
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 ANEXO IV - Exemplos de Materiais Informativos para Divulgação 

a) Desdobrável 
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b) Poster 
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c) Íman para porta de frigorífico 
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ANEXO V – Exemplo de Divulgação de Alerta à População 

 


