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SIGLAS E ABREVIATURAS 
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1. ENQUADRAMENTO 

 

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM) assistimos a um aumento da 

temperatura média do planeta, particularmente acelerado nos recentes anos de 2015 e 2016, 

que se relaciona com fenómenos de anomalia climática por todo o mundo. Existe um consenso 

científico de que as correntes de ar serão cada vez mais instáveis devido ao aquecimento 

global, levando a mais situações de clima extremo.  

Dados da Agência Europeia do Ambiente (2015) sugerem que 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. Decorrente da sua localização 

geográfica, prevê-se que Portugal seja um dos países europeus mais vulneráveis às alterações 

climáticas e aos fenómenos climáticos extremos, como por exemplo as ondas de calor, que 

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

amenos. Alguns estudos realizados no nosso país identificaram uma tendência clara para um 

aumento da temperatura média em Portugal e para um acréscimo do número de dias por ano 

com temperaturas elevadas (Santos, F. D., Miranda, P., Ed.,2006). 

A Região Oeste apresenta caracteristicamente um clima temperado com verões tipicamente 

amenos, temperaturas médias anuais por volta dos 15ºC e precipitação total anual entre os 

600 e os 1000mm. Apesar destas características, nos meses de verão ocorrem temperaturas 

elevadas, podendo existir efeitos graves sobre a saúde, incluindo desidratação e 

descompensação de doenças crónicas. Pelos potenciais efeitos na saúde das populações, e 

tratando-se de uma região com várias zonas balneares, são ainda relevantes os afogamentos, 

insolações e queimaduras solares, assim como as toxinfeções alimentares, doenças 

transmitidas por vetores, doenças relacionadas com a poluição atmosférica recorrente, e os 

incêndios. 

Importa salientar que as repercussões das temperaturas elevadas e ondas de calor na saúde 

humana não dependem apenas das temperaturas atingidas, mas também da suscetibilidade 

individual, que é maior em determinados grupos populacionais. Esta vulnerabilidade está 

relacionada principalmente com o grupo etário, com o estado de saúde e com situações de 

carência económico-social.  

Para além disso, dado que o clima é habitualmente moderado, a suscetibilidade da população 
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a uma eventual onda de calor poderá ser superior por ausência de aclimatização a 

temperaturas elevadas. Por outro lado, a ocorrência de fenómenos climáticos extremos parece 

ser cada vez mais aleatória e independente das características climáticas predominantes da 

região. Finalmente, são os fenómenos raros que, pelo seu caráter inesperado, encontram 

muitas vezes instituições mal preparadas, agravando assim o seu impacto populacional que de 

outra forma poderia ser, ao menos parcialmente, prevenível se para eles houvesse um plano 

de contingência prévio. 

Com o objetivo de minimizar os potenciais efeitos do calor intenso na saúde da população da 

Região Oeste, as duas Unidades de Saúde Pública (USP) dos Agrupamentos de Centros de 

Saúde (ACeS) do Oeste Norte e Oeste Sul (USP Zé Povinho e USP Moinhos, respetivamente) 

associaram-se para elaborar o presente Plano de Contingência Sazonal 2018: Módulo Verão. 

Este documento apresenta orientações estratégicas e referenciais que permitem a 

comunicação do risco e a gestão desse risco à população e aos parceiros locais 

(nomeadamente Unidades Funcionais dos ACES, Hospitais, Serviços Privados de Saúde, 

Câmaras Municipais, Proteção Civil, Bombeiros, GNR, PSP, Instituições de Apoio Social e outros 

com competências e atribuições no âmbito da proteção da saúde da população), 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 num 

determinado período de risco.  

O presente Plano de Contingência de Saúde Sazonal, Módulo Verão dos ACES Oeste Sul e 

Oeste Norte, para o ano de 2018, tem como suporte o Plano de Contingência Saúde Sazonal – 

Módulo Verão, disponibilizado pelo Departamento de Saúde Pública (DSP) da Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, e o Plano de Contingência Saúde Sazonal – 

Módulo Verão, da Direção-Geral da Saúde (DGS).  

O Módulo Verão para o ano de 2018 é ativado entre 1 de maio e 30 de setembro e 

eventualmente noutros períodos em função das condições meteorológicas. 
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2. BREVE PERFIL DA REGIÃO OESTE 
 

A Região Oeste pertence à área administrativa do SNS da Administração Regional de Saúde 

Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e compreende dois ACES: o ACES Oeste Norte e ACES Oeste Sul. 

O ACES Oeste Norte é constituído por seis concelhos (Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, 

Nazaré, Óbidos e Peniche) e tem uma população estimada de 171.642 habitantes (INE, 2016), 

distribuída por uma área de 1057 km2 de território. Cinco dos seis concelhos apresentam zonas 

balneares costeiras, com um total de 28 praias, 12 delas classificadas com bandeira azul. A par 

da riqueza natural das suas praias contém também a Lagoa de Óbidos, o sistema lagunar mais 

extenso da costa portuguesa, e o arquipélago das Berlengas, considerada Reserva Mundial da 

Biosfera pela UNESCO em 2011. A agricultura de pomares e vinho, a pesca e o turismo, em 

particular no verão e meses de maior calor, são atividades económicas importantes neste 

ACES. 

O ACES Oeste Sul é formado por cinco concelhos (Cadaval, Lourinhã, Mafra, Sobral de Monte 

Agraço e Torres Vedras), ocupa uma superfície de 1073 Km2, e de acordo com os dados do INE 

de 2016, tem uma população residente estimada em 210.978 habitantes. Os cinco concelhos 

do ACES Oeste Sul apresentam características geodemográficas heterogéneas, sendo uma 

região com intensa atividade agrícola, ao ar livre e em estufas. Geograficamente apresenta 

dois concelhos mais interiores (Cadaval e Sobral de Monte Agraço) e três concelhos situados 

na orla costeira (Lourinhã, Mafra e Torres Vedras) com um total de 47 praias, 18 classificadas 

com bandeira azul.  

A Região Oeste apresenta uma população muito envelhecida, relativamente ao resto do país. 

Na maioria dos 11 concelhos, os índices de envelhecimento e dependência de idosos são mais 

elevados do que no Continente e superiores aos da Região de Lisboa e Vale do Tejo, e 

apresentam tendência fortemente crescente. Isso traduz a existência de uma população idosa 

proporcionalmente cada vez mais significativa na nossa região. A proporção de lares de 

terceira idade e outras instituições de apoio social também tende a ser superior. 

Cada concelho dispõe de serviços municipais de proteção civil, com os quais existe articulação 

e contribuição para a operacionalização do Plano de Contingência no respectivo município, 

tendo em conta não só as questões do calor em excesso, mas também problemas relacionados 

com escassez de água, utilização das zonas balneares e a eventual ocorrência de incêndios. 
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3. EFEITOS DO CALOR NA SAÚDE 

 

Uma onda de calor pode definir-se como um aquecimento do ar, um período que se 

caracteriza por temperaturas anormalmente elevadas ou uma invasão de ar muito quente 

(OMS). Uma onda de calor caracteriza-se, essencialmente, por temperaturas máximas muito 

elevadas para a época do ano, numa determinada região geográfica, persistentes e com 

temperaturas mínimas elevadas.  

Vários estudos apontam para uma associação entre a existência de períodos de temperaturas 

muito elevadas e o excesso de mortalidade. Os efeitos do calor extremo na saúde dos 

indivíduos dependem e não só das temperaturas atingidas, mas também de outros parâmetros 

climatéricos associados, como a humidade relativa e a velocidade do vento. Quando 

abordamos os efeitos do calor na saúde humana, há que ter em conta um processo fisiológico 

normal, a aclimatação, que consiste no desenvolvimento de uma maior tolerância às condições 

de aumento de temperatura e de humidade, quando os indivíduos estão já habituados às 

condições climatéricas em questão, ou quando existe uma exposição progressiva por um 

período de 1 a 3 semanas. 

Contudo, a exposição a temperaturas e humidade elevadas, particularmente durante vários 

dias consecutivos, pode causar doenças relacionadas com o calor excessivo, como as cãibras, o 

esgotamento devido ao calor e os golpes de calor. Pode levar ainda ao agravamento de 

doenças crónicas, essencialmente no contexto de aumento da sobrecarga cardiovascular, e 

também lesões da pele como erupções, eritema e queimaduras solares. 
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4. GRUPOS VULNERÁVEIS AO CALOR 

 

As temperaturas elevadas têm repercussões sobre a saúde humana, nomeadamente no que 

concerne a desidratação e descompensação de doenças crónicas. Neste contexto definem-se 

alguns grupos populacionais considerados vulneráveis, pela maior propensão a efeitos 

provocados pelas temperaturas elevadas. 

Para efeito deste plano são considerados os seguintes grupos vulneráveis: 

 As crianças com idade inferior a 5 anos; 

 Os idosos com idade superior a 65 anos, particularmente com idade acima dos 75 anos 

nos quais as taxas de mortalidade são maiores; 

 As pessoas com doenças crónicas (doenças cardíacas, respiratórias, renais, diabetes, 

alcoolismo e outras), imunodeprimidas ou com obesidade; 

 Pessoas sob medicação com fármacos suscetíveis de afetarem a resposta do organismo 

ao calor (anti-hipertensores, anti-arrítmicos, anti-diabéticos orais e insulina, diuréticos, 

antidepressivos, neurolépticos); 

 Mulheres grávidas; 

 Pessoas acamadas ou com mobilidade condicionada; 

 Pessoas com problemas de saúde mental; 

 Os indivíduos que exercem atividades profissionais ou lúdicas ao ar livre, desportistas; 

 Residentes em habitações degradadas ou de difícil acesso, pessoas isoladas, sem 

abrigo; 

 Turistas, visitantes e participantes em grandes eventos. 

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

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

arejamento, ventilação ou climatização nos edifícios constituem fatores de risco que 

concorrem para o aumento da vulnerabilidade às temperaturas extremas adversas. 

Conhecer os factores de risco individuais e ambientais que caracterizam a população 

vulnerável são fundamentais para prever e adequar recursos de forma a responder às 

necessidades da população exposta. A distribuição da população vulnerável em função das 

suas características (factores de risco associados em termos de saúde e de situação social) 

permitirá determinar os níveis de vulnerabilidade (níveis de risco), compreender as suas 
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necessidades e adequar as respostas necessárias à proteção do seu estado de saúde.  

A determinação dos indivíduos suscetíveis em risco resultará de uma avaliação, mais ou menos 

subjetiva, da existência de vários destes fatores na mesma pessoa, de acordo com o Quadro 1. 

 

Quadro 1. Caracterização da população vulnerável em risco. 

Nível de 

Vulnerabilidade 
Necessidades de saúde 

Situação 

social 

Condições da 

habitação 

I Sem necessidades 
acrescidas 

Autónomo Insalubre 

II Sem necessidades 
acrescidas 

Dependente Insalubre 

III Com necessidades 
acrescidas 

Dependente Insalubre 

 

 

A identificação da população vulnerável, ou em risco, é da responsabilidade de qualquer 

instituição que deles tenha conhecimento, nomeadamente serviços de saúde (USF, UCSP, UCC, 

URAP, ECCI e outros), forças policiais (GNR e PSP), Instituições de Solidariedade Social 

particulares ou públicas, Segurança Social, Juntas de Freguesia, entre outros. 
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5. OBJETIVOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

O Plano de Contingência Local tem como objetivos gerais: 

I – Minimizar os efeitos negativos do calor intenso na saúde da população da Região Oeste, 

com vista à redução da morbilidade e mortalidade associadas ao calor extremo; 

II – Operacionalizar ao nível local a estratégia nacional definida pelo Plano de Contingência 

Saúde Sazonal elaborado pela DGS e de acordo com o Despacho nº 2483/2017 de 23 de 

março; 

III – Sensibilizar e capacitar a população para a adoção de medidas de prevenção e de redução 

do risco para a saúde consequente do calor intenso; 

IV – Consolidar as estratégias de monitorização/vigilância e de resposta/ação a desenvolver 

conjuntamente com os restantes parceiros locais. 

 

O presente plano tem como objetivos específicos: 

1- Promover a participação e articulação das várias entidades, nomeadamente os 

Serviços Municipais de Proteção Civil, Segurança Social, Unidades Funcionais dos ACeS, 

Centro Hospitalar do Oeste (CHO), Hospital Beatriz Ângelo (HBA), Centro Hospitalar de 

Leiria (CHL), Bombeiros, GNR, PSP, Unidades de Internamento da RNCCI, e Unidades 

Instituições de Solidariedade Social; 

2- Assegurar o fluxo de informação atempada e adequada a cada nível de alerta junto dos 

parceiros locais; 

3- Promover a divulgação da informação junto da população em geral e dos grupos mais 

vulneráveis sobre as medidas de proteção e procedimentos a adotar; 

4- Monitorizar e avaliar as atividades realizadas a nível local; 

5- Reportar as avaliações ao Departamento de Saúde Pública da ARSLVT. 
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6. ORGANIZAÇÃO, COMPETÊNCIAS E FUNCIONAMENTO 
 

6.1 Organização 

Os ACeS Oeste Norte e Oeste Sul constituem nas suas respectivas áreas Grupos Operativos 

Locais (GOL), sendo estes liderados pelos(as) Coordenadores(as) das Unidades de Saúde 

Pública. 

Este Grupo é responsável pela organização local do Plano de Contingência e articula 

directamente com o Grupo Operativo Regional. 

O Plano de Contingência Local (PCL) prevê e propõe a articulação interinstitucional com as 

estruturas municipais de Proteção Civil, Segurança Social, Unidades de Internamento da 

RNCCI, Instituições Públicas e Privadas de Solidariedade Social, Unidades Funcionais dos ACES, 

CHO, HBA, CHL, GNR, PSP, Bombeiros, e outras entidades (Anexo 1). 

 

6.2 Competências 

6.2.1. Agrupamentos de Centros de Saúde Oeste Norte e Oeste Sul – Direção Executiva 

Os ACeS promoverão a operacionalização de Planos de Contingência Específicos estruturados 

de forma a responder eficazmente aos alertas e fluxo de doentes, englobando as seguintes 

competências: 

 Promover a implementação do Plano de Contingência Específico, através da sua 

divulgação a todas as Unidades Funcionais do respetivo ACeS. 

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

 Assegurar a resposta dos serviços de saúde através da tomada de medidas adequadas. 

 Garantir os recursos humanos e materiais necessários para fazer face às temperaturas 

extremas adversas, como o número adequado de salas climatizadas nas Unidades 

Funcionais e o número e perfil de profissionais de saúde adequados, prevendo 

eventuais necessidades de alargamento de horário de prestação de serviços de saúde. 

 Garantir que as unidades de prestação de cuidados de saúde têm condições 

adequadas para a proteção contra a exposição ao calor extremo e, se necessário, 
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utilizar equipamentos de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC), 

garantindo o seu correto funcionamento e manutenção. 

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

Continuados Integrados no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados. 

 Garantir medidas que permitam a correta hidratação dos utentes que recorrem às 

Unidades Funcionais e, se necessário, referenciá-los para a unidade hospitalar da área 

de referência. 

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

prevenção nas situações de calor intenso contemplem os cidadãos em situação de 

dependência no domicílio. 

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

pessoas (eventos desportivos e religiosos, concertos e feiras) no período do Plano. 

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

Unidade de Saúde Pública Local. 

 Promover a utilização da Saúde 24 como primeiro contacto com o sistema de 
saúde;  

 

6.2.2. Unidades de Saúde Pública Moinhos e Zé Povinho 

Às Unidades de Saúde Pública compete:  

 Elaborar o Plano de Contingência Específico Local em colaboração com as respetivas 

Direções Executivas do ACeS. 

 Colaborar na implementação do Plano de Contingência Específico e monitorizar o 

cumprimento das medidas nele propostas. 

 Auxiliar na implementação das ações previstas para o nível de alerta definido, através 

da articulação com os parceiros locais tal como adequado. 

 Garantir a nível local a sinalização de grupos de população vulneráveis suscetíveis de 

atenção crítica em períodos de calor extremo às entidades de Proteção Civil locais e 
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outras de interesse, através da identificação atempada das Unidades da RNCCI, 

Instituições de Solidariedade Social ou outras instituições que possam albergar 

indivíduos vulneráveis, segundo o referido no ponto 4 do presente Plano. 

 Auxiliar as respetivas Comissões Municipais de Proteção Civil na identificação e 

caracterização dos locais climatizados alternativos, fazendo a sua divulgação entre os 

parceiros locais de interesse. 

 Promover a literacia através da divulgação e reforço das recomendações para a 

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

do calor intenso na saúde, bem como de outros acontecimentos relacionados com o 

Verão;  

 Promover a divulgação dirigida de medidas preventivas a implementar nas Estruturas 

Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) e outras instituições residenciais coletivas e 

serviços de apoio domiciliário a idosos; 

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

municipais de proteção civil, bombeiros, câmaras municipais, juntas de freguesia, no 

contexto do cumprimento do presente Plano de Contingência Sazonal – Módulo 

Verão. 

 

6.3 Identificação e Qualificação de Abrigos 

As Unidades de Saúde Pública prestam auxílio às entidades de Proteção Civil na identificação 

dos “Locais de Abrigo Temporários” a ser definir nos Planos Municipais de Emergência de 

Proteção Civil (PMEPC) e Planos Prévios de Intervenção (PPI), sendo estes ativados de acordo 

com o estipulado nos planos acima referidos. 

 

Os abrigos podem ser de 3 tipos: 

1. Abrigos temporários de livre acesso, constituídos, preferencialmente, por edifícios 

públicos ou estabelecimentos abertos ao público, em horário diurno, climatizados, 

sem restrições de acesso (cumprindo com as regras de acessibilidade para pessoas de 

mobilidade condicionada) e com instalações sanitárias e abastecimento de água 
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potável; 

2. Abrigo temporário com apoio social, constituído por local, disponibilizado pela 

Proteção Civil ou Segurança Social, com condições de climatização e alimentação 

possibilitando a frequência diurna, por alguns dias, se necessário, de pessoas 

vulneráveis com vigilância da sua condição social por pessoal para isso habilitado; 

3. Abrigo permanente com apoio social e de saúde, constituído por local, disponibilizado 

pela Proteção Civil, com condições de salubridade e de alimentação possibilitando a 

pernoita de pessoas vulneráveis, por alguns dias, se necessário, com apoio local de 

equipa de prestação de cuidados de saúde e de apoio social. 

 

A cada nível de vulnerabilidade corresponderá um tipo de resposta adequada conforme o 

quadro 2. 

Quadro 1. Correspondência entre nível de vulnerabilidade e tipo de abrigo. 

Níveis de vulnerabilidade Resposta 

I Abrigo temporário de livre acesso 

II Abrigo temporário com apoio social 

III Abrigo permanente com apoio social e de saúde 

Para os abrigos com apoio (resposta a vulneráveis de níveis II e III) deverá ser nomeado um 

responsável que, em conjunto com o seu grupo operacional, define as ações de organização do 

abrigo e passa a responder pela sua gestão, assegurando designadamente: 

 O registo das pessoas em situação de abrigo; 

 A continuação da prestação de cuidados que deve ser assegurada pela entidade 

prestadora habitual; 

 A segurança, higienização e manutenção do local. 

Em situações de emergência e/ou ativação dos abrigos deve ser assegurada a prestação de 

cuidados. Para isso deve estar prevista a constituição de equipas de profissionais das 

diferentes áreas de intervenção. 

O transporte das pessoas vulneráveis deve ser assegurado pelas Comissões Municipais de 

Proteção Civil. Para tal, as Autoridades de Saúde, em articulação com as equipas de saúde, 

devem elaborar e disponibilizar aos parceiros uma listagem de pessoas com mobilidade 

condicionada e necessidade de apoio à deslocação. 
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6.4 Funcionamento 

O presente Plano encontra-se ativo nos períodos previstos para o Plano de Contingência de 

Saúde Sazonal: Módulo Verão; de 01 de maio a 30 de setembro de 2018. 

 

Esta fase contempla as seguintes medidas de saúde pública: 

- Identificação da população vulnerável, monitorização e avaliação do risco e ajuste dos 

níveis de alerta emitidos a nível nacional/regional; 

- Comunicação do nível de alerta às Comissões Municipais de Proteção Civil e outros 

parceiros pertinentes; 

- Informação aos profissionais de saúde, através da articulação com as direções dos Centros 

Hospitalares e ACeS; 

- Divulgação pública do nível de alerta através dos media locais; 

- Atualização de dados acerca da população vulnerável e recursos (abrigos, fontes 

alternativas de abastecimento de água, equipas de prestação de cuidados de saúde); 

- Divulgação de medidas de prevenção em relação aos efeitos do calor sobre a saúde. 
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7. NÍVEIS DE ALERTA E AVALIAÇÃO DO RISCO 

 

7.1 Níveis de alerta 

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

obtidos através de fontes de informação, nomeadamente:  

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

a) Temperaturas diárias observadas e previstas;  

b) Previsão de Índice Ultravioleta;  

c) Escala de aviso meteorológico por calor.  

2) Instituto Dr. Ricardo Jorge: 

a)  Índice Alerta Ícaro;  

b) Vigilância Diária da Mortalidade (VDM).  

3) Agência Portuguesa do Ambiente (APA):  

a) Qualidade do ar;  

4) Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC):  

a) Incêndios ativos ou outras ocorrências relevantes;  

5) Direção-Geral da Saúde:  

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

b) Vigilância de Mortalidade (eVM); 

c) Mapa de avisos de tempo quente por ACeS (área reservada da página da DGS). 
 

A DGS disponibilizará o mapa de Portugal por ACeS com a escala de avisos de tempo quente do 

IPMA que tem por base as temperaturas máximas recolhidas em estações meteorológicas de 

referência. 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. 

Outra informação relevante: 

 Previsão de Onda de Calor pelo IPMA (temperatura máxima diária superior em 5ºC ao 

valor médio diário no período de referência, durante 6 dias consecutivos);  

 Procura dos serviços de saúde (consultas em unidades de cuidados primários e serviços de 

urgência, ocorrências no INEM, chamadas para a Saúde 24);  
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 Informação relevante da Proteção Civil, como ocorrências locais: eventos de massas, 

incêndios, entre outros. 

 

7.2 Avaliação do risco 

O nível de alerta emitido a nível nacional e regional (verde, amarelo ou vermelho) será 

contextualizado e ajustado localmente considerando as especificidades geográficas, 

demográficas e culturais de cada concelho da Região Oeste.  

O grau de risco para a saúde para as populações deve ser determinado com base nos níveis de 

alerta emitidos e as características da população identificada, podendo ser aplicada a matriz 

descrita no quadro 3. 

Quadro 2. Matriz de avaliação do risco para a saúde. 

Grupos 

vulneráveis 

 

Nível de 

Alerta 

I II III 

Outros grupos 

específicos/eventos 

especiais 

Verde Baixo Baixo Médio Médio 

Amarelo Médio Médio Elevado Elevado 

Vermelho Médio Elevado Elevado Elevado 

 

Para ajuste local do nível de alerta deverá ainda ser considerada a existência de situações 

locais que possam condicionar o estado de saúde da população e/ou a ativação de respostas 

específicas, tais como a ocorrência de incêndios, falhas no abastecimento público de água, 

eventos locais com afluência de grupos de população vulnerável e/ou turistas, entre outros. 

Tendo em conta a especificidade de cada concelho da Região Oeste, já referida nos capítulos 1 

e 2 do presente plano, as Unidades de Saúde Pública Zé Povinho e Moinhos poderão 

proceder a uma hierarquização do risco para os diferentes concelhos e freguesias das 

suas respetivas áreas de abrangência, originando diferentes avaliações de 

vulnerabilidade para cada nível de alerta consoante a área geográfica, priorizando a 

implementação das medidas de ação sempre que necessário. 
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Os Coordenadores da Unidade de Saúde Pública Moinhos e Unidade de Saúde Pública Zé 

Povinho, dentro da sua área geográfica de referência, são responsáveis pela avaliação do risco 

para a saúde da população vulnerável e consequente divulgação dos alertas aos parceiros 

locais competentes. 

Consoante a avaliação do risco, as USP promovem a implementação das medidas consideradas 

adequadas, em articulação com os parceiros de acordo com os seus planos de contingência 

específicos. 

 

7.3 Fase de Emergência (Alerta Vermelho) 

Inicia-se com a ativação do alerta vermelho para os diferentes grupos de população vulnerável, 

e pressupõe o desenvolvimento das seguintes medidas de saúde pública: 

 Comunicação do estado de alerta e pedido do acionamento dos Planos de Emergência 

Municipais, se necessário; 

 Divulgação do alerta e das medidas de proteção da saúde da população vulnerável 

através dos meios de comunicação locais; 

 Vigilância da qualidade dos recursos disponibilizados, nomeadamente água e 

alimentos; 

 Vigilância e visita mais assídua das equipas de visitação domiciliária dos vários 

parceiros aos indivíduos com maior vulnerabilidade; 

 Monitorização da procura dos cuidados de saúde; 

 Monitorização da morbilidade e da mortalidade; 

 Articulação com os coordenadores das Unidades de Saúde e dos Diretores dos Centros 

Hospitalares de referência (CHO, CHL e HBA); 

 Informação de retorno ao Delegado de Saúde Regional. 



  

19 
 

8. COMUNICAÇÃO 

A comunicação com a população deverá incluir os seguintes temas.  
 

I. Recomendações sobre:  

a. Saúde 24 (808 24 24 24) – promover a sua utilização como primeiro 

contato com o sistema de saúde, realçando:  

i. Acessibilidade e rapidez de contacto com um serviço de saúde;  

ii. Aconselhamento e eventual encaminhamento para serviço do SNS 

mais adequado.  

b. Potenciais efeitos do calor intenso na saúde da população;  

c. Recomendações do INFARMED,I.P. sobre a utilização e conservação de 

medicamentos;  

d. Medidas a observar para evitar os efeitos diretos e indiretos do calor 

intenso nos grupos de risco, nomeadamente, informação sobre medidas 

de proteção individual, como:  

i. Hidratação;  

ii. Alimentação;  

iii. Vestuário;  

iv. Exposição solar;  

v. Atividade laboral e exercício físico ao ar livre;  

vi. Permanência em divisões mais frescas das habitações e/ou de 

algumas horas por dia em áreas climatizadas (com conforto 

térmico). 
 

As Unidades de Saúde Pública procedem à divulgação das medidas preventivas e de atuação 

em cenário de alerta aos diversos parceiros, nomeadamente: rádios e jornais locais, 

Municípios, Freguesias, ACeS, CHO, CHL, HBA, Segurança Social e IPSS, Bombeiros, ERPI, 

Parques de Campismo, Associações de reformados e outros considerados pertinentes.  

A informação a transmitir à população em geral e aos grupos específicos é a criada pela 

Direção-Geral da Saúde e pelas Unidades de Saúde Pública locais e consta do presente Plano, 

havendo outras informações de relevo em diferente formato também disponíveis para 
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consulta no website da DGS (www.dgs.pt).  

A informação geral será afixada nos locais de maior utilização pública e deve ser assegurada 

pelos serviços das Câmaras Municipais e respetivas Freguesias. Deverá estar prevista a 

colaboração dos media locais na divulgação dessa informação, assim como dos níveis de 

alerta.  

A distribuição da informação dirigida às Creches e Infantários deve ser assegurada pelos 

Agrupamentos de Escolas locais e pela Segurança Social. As amas, sempre que estejam 

identificadas, devem ser sujeitas a essa mesma informação. A distribuição da informação 

dirigida aos estabelecimentos de acolhimento de idosos deve ser da responsabilidade dos 

Serviços de Segurança Social. 

As equipas que fazem visitação domiciliária, independentemente da instituição a que 

pertencem, deverão prestar especial atenção à eventual presença de sintomas e sinais 

decorrentes de exposição ao calor e fazer aconselhamento sobre as medidas a tomar perante 

a presença de uma onda de calor. Se for considerado necessário, os serviços de saúde 

assegurarão a formação dessas equipas no que naquela necessidade disser respeito.  

Para suprir as dificuldades destas equipas e para assegurar uma vigilância mais efetiva da 

população mais vulnerável, particularmente os idosos que vivem sozinhos, deverá ser 

promovido o fortalecimento das relações familiares e de vizinhança que assegurem o 

suprimento das suas necessidades em situação de risco acrescido para a saúde. Esta ação 

poderá ser, eventualmente, dinamizada pelos presidentes das juntas das freguesias respetivas 

e pelas forças policiais que terão uma relação de maior proximidade com as populações. 

A organização de eventos ao ar livre (festivais, procissões, entre outros), durante a fase de 

vigilância (1 de maio a 30 de setembro de 2018) do presente Plano, deve ser do conhecimento 

das Comissões Municipais de Proteção Civil, pois havendo coincidência com uma onda de calor 

poderá haver necessidade de organizar um plano de intervenção específico. 

De acordo com o plano regional (Plano de Contingência Saúde Sazonal 2018 – Módulo Verão 

da ARSLVT), a informação e comunicação entre colaboradores e parceiros externos serão 

efetuadas de acordo com a organização hierárquica, circuitos e meios disponíveis pelos 
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serviços locais. 

Como ferramenta de divulgação de medidas preventivas, encontram-se elaborados panfletos 

informativos para envio aos parceiros em suporte digital, e para impressão e divulgação à 

população geral (Anexo 2).  
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9. MONITORIZAÇÃO 

 

9.1 Monitorização da Procura de Serviços de Urgência 

A monitorização da procura de serviços de urgência ao nível do ACeS será efetuada através de 

registos de procura/afluência a consultas de urgência e do número de internamentos, 

informação esta que será enviada à Unidade de Saúde Pública pelo DE do ACeS e pelo Diretor 

do Hospital de referência (CHO, HBA e/ou CHL) com a periodicidade adequada ao nível de 

alerta em vigência, a definir pela Autoridade de Saúde. 

 

9.2 Monitorização da Procura de Cuidados de Saúde Primários 

A monitorização da procura de cuidados de saúde primários é realizada através dos registos do 

número total de consultas, número total de consultas não programadas e número total de 

consultas, por grupo etário; nos ACeS Oeste Norte e Oeste Sul. Utiliza-se ainda a percentagem 

de consultas em cuidados de saúde primários realizadas a utentes com idade superior a 65 

anos. Dependendo do nível de alerta, esta monitorização será semanal ou diária. 

 

9.3 Monitorização das Medidas Tomadas 

A monitorização das medidas tomadas será efectuada no final de cada período de alerta e tem 

por base a grelha informação (Anexo 4). 
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10. AVALIAÇÃO 

 

Deverá ser elaborado um relatório anual mencionando as ações desenvolvidas localmente 

assim como os constrangimentos encontrados na implementação do Plano Contingência Saúde 

Sazonal Módulo Verão. Este relatório será posteriormente remetido ao Delegado de Saúde 

Regional, com utilização dos suportes de informação previamente definidos pelo Plano de 

âmbito regional/nacional. 

 

A avaliação do plano efetua-se através de: 

 Número de ocorrências de Ondas de Calor e medidas tomadas; 

 Identificação de ocorrências/situações específicas em termos de necessidades de 

cuidados adicionais de saúde ou outro (deslocação para abrigos); 

 Análise da procura dos serviços de saúde (urgências hospitalares ou consultas não 

programadas nos ACES). 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1 – Medidas a dinamizar por níveis de alerta 

Anexo 2 - Panfletos Informativos 

Anexo 3 - Lista de Circulares Informativas da DGS 

Anexo 4 - Grelha informação - medidas tomadas 

Anexo 5 –  Mapas de avaliação: 

Mapa A – Dados relativos a instituições da área dos ACES 

Mapas B – Dados relativos a pessoas isoladas na área de intervenção dos ACES 

Mapas C – Dados relativos aos ACES 
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ANEXO 1 - MEDIDAS DE INTERVENÇÃO A DINAMIZAR POR NÍVEL DE ALERTA 

 

NIVEL DE ALERTA SITUAÇÃO INTERVENÇÃO 

Nível 0 

 

Alerta Verde 

 

Temperaturas normais 

(para a época do ano) 

Manutenção da situação de vigilância; 

Assegurar a manutenção das medidas gerais: 

- Informar / sensibilizar a população para as medidas preventivas a tomar 

na defesa da sua saúde em situação de Ondas de Calor - folhetos, rádio, 

jornais, bancas; 

- Identificar as pessoas a vigiar e a sua localização geográfica. 

Nível 1 

 

Alerta Amarelo 

 

Temperaturas elevadas 

(podem provocar efeitos 

na saúde) 

Divulgação da informação de Alerta à população, às Entidades 

Competentes de Saúde e a outros sectores institucionais, incluindo a 

comunicação social; 

Informar / sensibilizar a população para as medidas preventivas a tomar 

na defesa da sua saúde em situação de Ondas de Calor - folhetos, rádio, 

jornais, bancas 

Reuniões regulares entre parceiros. 

Reforço da capacidade de resposta das unidades prestadoras de cuidados 

de saúde e outras. 

Nível 2 

 

Alerta Vermelho 

 

Temperaturas muito 

elevadas 

(podem trazer graves 

problemas para saúde) 

Divulgação da informação de Alerta à população, às Entidades de Saúde e 

a outros sectores institucionais, incluindo a comunicação social; 

Articulação com as entidades da saúde e com as entidades parceiras 

incluídas nos grupos operativos locais; 

Articulação com as entidades de emergência para promover o transporte 

para os locais de abrigo; 

Assegurar o acompanhamento de grupos mais vulneráveis – idosos 

institucionalizados, crianças e pessoas a viverem isoladas ou com 

mobilidade reduzida; 

Assegurar a capacidade de resposta das unidades prestadoras de 

cuidados de saúde; 

Implementação do plano e cadeia de comando; 

Intervenção concertada com os parceiros no desenvolvimento das acções 

a levar a cabo nas situações de alerta para Ondas de Calor e os seus 

efeitos na saúde da população; 

Monitorização das acções decorrentes do plano de forma a assegurar a 

eficiência e efectividade na gestão dos meios disponíveis: humanos, de 

informação, em infra-estruturas e equipamentos; 

Reforçar a capacidade de resposta. 

Reuniões regulares entre parceiros. 
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ANEXO 2 – PANFLETOS INFORMATIVOS 

 

 
 

 

 
 
 

SE na embalagem do medicamento não 
constar qualquer indicação especial de 
conservação, significa que o 
medicamento é estável, ou seja, não se 
altera mesmo quando exposto a 
temperaturas mais elevadas.  

 
SE a embalagem referir: 
 

 

Conservar a temperaturas inferiores 
a 25/30ºC – o medicamento poderá ser 
conservado nos locais habituais. 

 
Conservar entre 2 a 8ºC – o 
medicamento deverá ser guardado no 
frigorífico, independentemente de se 
estar ou não numa onda de calor. 

 
 

ATENÇÃO 
 

Se estiver a tomar medicamentos que 
necessitam de estar no frigorífico, deve retirá-
los unicamente quando os vai utilizar, e 
guardá-los novamente no equipamento de frio 
imediatamente após o seu uso. 
 

 
 

LEMBRE-SE, ainda, que algumas formas 
farmacêuticas (supositórios, óvulos, cremes, 

etc.) são mais susceptíveis de sofrer 
alterações devidas à temperatura. Pode 
detectar este efeito através das alterações 
na sua aparência ou consistência. Nestes 
casos, antes de utilizar o medicamento, 
informe-se junto do seu farmacêutico. 
 

 
 

 
 

 

Medicamentos habitualmente conservados 
no frigorífico (entre 2 a 8 ºC): 
 

 transportar em sacos isotérmicos 
refrigerados. 

 
 

ATENÇÃO 
 

Mesmo utilizando sacos isotérmicos:  

 os medicamentos não devem ser 
expostos a temperaturas elevadas durante 
longos períodos de tempo. 

 os medicamentos não devem permanecer 
nas malas ou no interior dos carros 
estacionados ao sol. 
 

 

Todos os restantes medicamentos: 
 

 transportar, de preferência, em sacos 
isotérmicos. 

 
 
 
 

 
 

EM CASO DE DÚVIDA, OU PARA QUALQUER 

QUESTÃO RELACIONADA COM A ONDA DE 

CALOR, contacte:  
 

LINHA 

SAÚDE PÚBLICA 

808 211 311 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Recomendações da 
     Direcção-Geral da Saúde e do  

    Infarmed 
 

Uma iniciativa da Unidade de Saúde Pública Moinhos 
Agrupamento de Centros de Saúde OESTE SUL 

 

 
 

A ocorrência de temperaturas 
elevadas durante vários dias 
desencadeia, no organismo humano, 
mecanismos de defesa de regulação 
de temperatura.  

 
Estes mecanismos de termorregulação podem ter a 
sua eficácia comprometida em certos casos, 
nomeadamente: 
 
 

 crianças nos primeiros anos 
de vida, 
 

 idosos,  
 
 

 alguns doentes crónicos,  
 
 

 pessoas acamadas,  
 
 

 pessoas obesas e 
 
  

 pessoas tratadas com 
medicamentos que podem 
interferir na termorregulação, 
isto é, na capacidade que o 
corpo tem de se adaptar a 
variações de temperatura. 
 
 
Por outro lado, a exposição dos medicamentos a 
temperaturas elevadas por períodos de tempo 
prolongados pode alterar as suas propriedades, pelo 
que alguns requerem precauções particulares de 
armazenamento e conservação. 
 

 

 
 

 
Alguns medicamentos podem 
agravar os riscos decorrentes 
de uma exposição demasiado 
prolongada ou forte ao calor.  
Como tal, necessitam de 
vigilância acrescida:  
 

 medicamentos destinados ao controlo de doença 
cardíaca (diuréticos, anti-hipertensores, anti-anginosos, anti-
arrítmicos ou digoxina) 

 neurolépticos (medicamentos que actuam ao nível do 

sistema nervoso central) 

 anti-epilépticos 

 medicamentos para o tratamento de enxaqueca 

 alguns antibióticos (particularmente sulfamidas) e 
alguns anti-inflamatórios 

 alguns medicamentos anti-depressivos, anti-
parkinsónicos, destinados à incontinência  urinária ou 
anti-alérgicos. 

 
Se estiver a tomar qualquer um destes tipos de 
medicamentos, ou em caso de dúvida, contacte o 
seu médico assistente ou farmacêutico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tenha particular atenção aos idosos, crianças, doentes 
ou caso tome algum medicamento. 

 Consulte o médico caso não se sinta bem ou não o faça 
há já algum tempo – poderá ser necessário fazer exames 
ou adaptações do tratamento. 

 Leia atentamente o folheto informativo dos 
medicamentos que toma. 

 Respeite a posologia (doses) e o horário das tomas dos 
medicamentos, de acordo com o indicado pelo seu 
médico e/ou farmacêutico. 

 Respeite os conselhos habituais de higiene e 
alimentação: 
 

         Beba muitos líquidos,  
    mesmo que não tenha sede. 
 
 

                 Evite a exposição 
                 ao sol ou ao calor. 
 
 
 
 
 

       Refresque-se frequentemente 
         através de banho, duche ou 
        aplicação de panos húmidos 
 

 
 

Nunca interrompa o tratamento sem indicação 

médica! 
 

Lembre-se que a interrupção do tratamento acarreta 
complicações potencialmente graves decorrentes quer da 
interrupção súbita da toma dos medicamentos, quer 
devido aos efeitos da doença não tratada. 
 

Não consuma bebidas alcoólicas! 
 

Lembre-se que este tipo de bebidas aumenta a 
desidratação. 
 

Não tome qualquer medicamento sem a 
orientação de um médico ou de um farmacêutico, 
mesmo os de venda livre (não sujeitos a receita 

médica)! 

Linha Saúde 24 

808 24 24 24 
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Em situações extremas de exposição ao calor, em 
especial se durante vários dias consecutivos, podem 
surgir determinadas perturbações no organismo, que se 
manifestam pelas seguintes queixas: 
 

 Febre alta 
 Alterações da temperatura da pele (muito quente ou 

muito fria) 
 Alterações da cor da pele (muito vermelha ou pálida) 
 Alterações da sudação (grande sudação ou pele 

seca, sem sudação) 
 Pulso rápido e forte ou rápido e fraco 
 Dor de cabeça 
 Tonturas 
 Náuseas 
 Confusão 
 Desmaio 
 Cãibras musculares 
 Cansaço e fraqueza 
 Dificuldade respiratória 

 

SE os sintomas não forem graves, deve: 

 Procurar um lugar fresco e descansar. 
 Usar métodos para baixar a temperatura 

    (banho de água fria ou tépida) 
 Beber muita água. 

 

SE os sintomas forem graves ou persistirem por mais de 

1 hora, deve: 
 Procurar ajuda médica imediata! 
 Não dar líquidos se houver contracções 

corporais involuntárias! Ligue para o 112! 
 

EM CASO DE DÚVIDA, contacte a Linha 

Saúde Pública – 808 211 311 

 

 
 

 
 

 Informe-se, periodicamente, sobre o estado de 
saúde das pessoas isoladas, idosas, frágeis ou 
com dependência que vivam perto de si e ajude-
as a protegerem-se do calor. 

 

 Não hesite em pedir ajuda a um familiar ou a um 
vizinho no caso de se sentir mal com o calor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 Se sofrer de doença crónica ou estiver a fazer 
uma dieta com pouco sal ou com restrição de 
líquidos, aconselhe-se com o seu médico, ou 
contacte a Linha Saúde Pública. 

 

 Se não se sentir bem, procure ajuda médica 
imediata. 

 

 

LINHA  

SAÚDE PÚBLICA 

808 211 311 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÕES DA  
DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE 

www.dgs.pt 
 

Uma iniciativa da Unidade de Saúde Pública Moinhos 
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IMPORTANTE! 
As pessoas que vivem sozinhas, sobretudo se 
forem idosas, devem pedir a alguém que lhes 
telefone 2 vezes por dia para saber se estão 
bem. 

 
 

 
 

São períodos de calor intenso, com temperaturas 
superiores à média usual para a época, durante vários 
dias consecutivos, que podem ocorrer, sobretudo, 
durante os meses de Verão. 

 

 
 

Esta exposição constitui uma agressão para o 
organismo, podendo conduzir a desidratação, ao 
agravamento de doenças crónicas, a um 
esgotamento ou a um golpe de calor. Esta é a situação 
mais grave, podendo provocar danos à saúde 
irreversíveis ou até a morte. 

 

 
 

São mais susceptíveis ao calor, merecendo, por isso, 
maiores cuidados e atenção: 
 

 As crianças nos primeiros anos de vida; 
 As pessoas idosas; 
 Os portadores de doenças crónicas (doenças 

cardiovasculares, respiratórias, renais, diabetes, 

alcoolismo); 
 As pessoas obesas; 
 As pessoas acamadas; 
 As pessoas com problemas de saúde mental; 
 As pessoas a tomar alguns medicamentos (anti-

hipertensores, anti-arrítmicos, diuréticos, anti-depressivos, 

neurolépticos, entre outros); 
 Os trabalhadores manuais expostos ao calor; 
 As pessoas que vivem em más condições de 

habitação. 
 
 

 

 
 

 

 

HIDRATAÇÃO 

 Aumente a ingestão de água ou sumos de fruta natural sem 

açúcar.  
 

Beba com regularidade, mesmo sem ter sede! 
 

ATENÇÃO aos recém-nascidos, crianças, pessoas idosas e 
pessoas doentes, porque podem não sentir ou não manifestar 

sede! Ofereça-lhes água! 
 

 Evite as bebidas alcoólicas, gaseificadas, com cafeína ou ricas em 

açúcar, porque podem provocar desidratação. 
 

 

 

 

 ALIMENTAÇÃO 

 Faça refeições leves e mais frequentes. 
 

Evite as refeições pesadas e muito condimentadas! 
 
 

 

 
 

VESTUÁRIO 

 Use roupa solta, de preferência de algodão, e de cores claras. 
 

 

 

 AMBIENTE 

 Permaneça 2 a 3 horas por dia num ambiente fresco ou com ar 

condicionado, sobretudo no caso de crianças, pessoas idosas ou 
pessoas com doenças crónicas. 
 

Visite Centros Comerciais, cinemas ou outros locais que 
disponham de ar condicionado! 

 

Evite mudanças bruscas de temperatura! 
 

Informe-se sobre os “locais de abrigo climatizados” existentes 
perto de si! 

 

 Desloque-se na rua nas horas de menor calor. 
 

Opte pelo início da manhã para ir à missa ou para fazer as 
compras! 

 

 

 

 

 NO DOMICÍLIO 

 Corra as persianas ou portadas e mantenha as janelas e as portas 

dentro de casa abertas, para o ar poder circular. 

 Abra as janelas durante a noite. 

 Tome um duche de água tépida ou fria no período de maior calor, 

mas 
 

Evite duches frios se imediatamente após ter apanhado 
muito calor! 

 

 Evite actividades que exijam esforço físico. 

 Repouse em locais frescos e arejados. 

 Use menos roupa na cama, sobretudo nos bebés e doentes 

acamados. 
 

 

 

EXPOSIÇÃO SOLAR 

 Evite a exposição directa ao Sol, em especial entre as 11h e as 

16h. Evite estar em pé ao Sol durante muito tempo. 
 

Os idosos e os bebés não devem ir à praia nos dias de 
grande calor! 

 

 Use um protector solar, com um índice maior ou igual a 15, nos 

adultos, ou maior ou igual a 20, nas pessoas de pele clara e 
sensível. Nas crianças pequenas use ecran total. 

 Use chapéu (crianças e pessoas de pele clara), de preferência de 

abas largas, e óculos escuros. 
 
 

 

TRAJECTOS DE CARRO 

E VIAGENS 

 Evite a permanência em viaturas expostas ao sol, principalmente 

nos períodos de maior calor. 
 

Evite as filas de trânsito e estar dentro dos veículos nos 
parques de estacionamento! 

 

Nunca deixe crianças, doentes ou idosos dentro de veículos 
expostos ao sol! 

 

 Se não tiver ar condicionado, não feche completamente as 

janelas. Deixe arejar! 

 Leve água suficiente ou sumos sem açúcar, ou pare para os 

beber. 

 Evite viajar nas horas de maior calor. 
 

Prefira viajar de noite! 
Opte por trajectos curtos! 

Pare e descanse com frequência! 
Beba muitos líquidos e forneça-os às crianças e idosos! 

Linha Saúde 24 
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Se ouvir na rádio, ou se o Delegado de Saúde da sua área 
de residência lhe comunicar, que ocorreu um aumento dos 
níveis de ozono de superfície, proceda da seguinte forma:  

 

QUEM O QUE FAZER 
 

Crianças e idosos com 
actividades ao ar livre 

Suspender actividades físicas e 
desportivas no exterior. 
Evitar saídas para o exterior. 

 

Trabalhadores com 
actividades ao ar livre 

Interromper as actividades que 
envolvam esforço físico ou diminuir o 
tempo da sua realização. 
Evitar trabalhar com colas, tintas e 
vernizes. 

 

Doentes asmáticos, 
alérgicos, portadores 
de doenças 
respiratórias e 
cardíacos 

Evitar sair à rua. 
Não fumar. 
Não utilizar colas, tintas ou vernizes 
dentro de casa. 
Cumprir rigorosamente a medicação 
que o seu médico lhe tiver prescrito. 

 

Desportistas Suspender actividades desportivas no 
exterior. 

 
 
 
Cidadãos em geral 

Reservar as actividades no exterior 
para alturas do dia em que o ozono 
está mais baixo (manhã cedo ou fim da 
tarde) 
Em caso de irritação ocular, não utilizar 
lentes de contacto. 
Evitar realizar trabalhos agrícolas e de 
jardinagem. 
Manter as casas em condições de 
luminosidade reduzida, nas horas de 
maior calor. 
Arejar as casas durante a noite. 

 
 
 
Limiar de Informação: pessoas asmáticas, crianças e doentes 
respiratórios 
Limiar de Alerta: TODOS os cidadãos 
 
 

 
 
A sua intervenção pode ser essencial para diminuir o 
ozono de superfície. Por favor, siga as seguintes 
recomendações: 
 
 Optimize a utilização de energia. 

 Abasteça-se de combustível cuidadosamente, de modo 
a não haver derrames ou evaporações desnecessárias. 

 Verifique regularmente a pressão dos pneus do seu 
automóvel. 

 Proceda regularmente à manutenção do motor do seu 
automóvel. 

 Utilize os transportes públicos. 

 Use tintas, vernizes e solventes amigos do ambiente, 
seguindo cuidadosamente as instruções de utilização. 

 Mantenha as embalagens devidamente vedadas e 
armazenadas em locais onde não evaporem facilmente. 

 

 
 
 
 
 
EM CASO DE DÚVIDA, OU PARA QUALQUER 

QUESTÃO RELACIONADA COM A ONDA DE 

CALOR, contacte:  
 

 

LINHA  

SAÚDE PÚBLICA 

808 211 311 
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A exposição a uma onda de calor constitui uma agressão 
para o organismo, podendo envolver: 
 

 efeitos decorrentes dos incêndios  
(vide panfleto Incêndios Florestais:  
aprenda a proteger-se) 
 

 efeitos directos sobre a saúde  
(vide panfleto Ondas de Calor), 
 

 efeitos indirectos sobre a saúde, relacionados com os 
efeitos do ozono. 

 

 
 
 

É um gás que, se estiver localizado nas 
camadas mais baixas da atmosfera, 
junto ao solo (ozono mau), constitui um 
dos principais componentes do ar 
poluído. 

 
 
Este ozono de superfície 
forma-se a partir dos poluentes 
emitidos pelos automóveis, 
pelas centrais termoeléctricas, 
pelas fábricas químicas, entre 
outros, pela sua reacção química 
com a luz do Sol. 
 
A concentração de ozono de superfície na atmosfera 
aumenta significativamente em situações de temperaturas 
muito elevadas, como é o caso das ondas de calor. 
 
A preocupação com a poluição pelo ozono é maior 
nos meses de Verão, nos dias muito quentes, com céu 
limpo e vento fraco. 

 

 
 
 

Alguns grupos de pessoas são particularmente sensíveis 
ao ozono de superfície.  
 

Esta vulnerabilidade é sobretudo evidente em actividades 
ao ar livre, porque a actividade física obriga a respirar 
mais rapidamente e de forma mais profunda.  
 

São mais susceptíveis ao ozono, merecendo, por isso, 
maior atenção: 
 

 Os adultos activos de todas  
as idades que praticam  
exercício 
ou trabalham 
ao ar livre; 

 
 

 
 
 
 
 

 

 Os doentes asmáticos 
ou com outras doenças 
respiratórias; 

 
 
 As crianças, devido ao facto de passarem grande parte do 
tempo quente a brincar fora de casa e porque têm mais 
propensão para sofrer de asma.  
São o grupo de maior risco; 
 
 

 
 
 
 
 
 Pessoas com sensibilidade acrescida ao ozono, de causa 
desconhecida, mesmo para níveis moderados e até baixos 
deste gás. 
 

 

ATENÇÃO 
 

Quando os níveis de ozono de superfície 
são muito altos, TODAS as pessoas 
devem evitar a exposição a este gás. 

 

 

 
 
 

 Pode causar irritação do sistema respiratório, 
provocando tosse, irritação na garganta e uma sensação 
de desconforto no peito; 

 Pode diminuir a capacidade respiratória, tornando a 
respiração mais rápida e profunda do que o normal (mais 
difícil); 

 Pode agravar a asma, com possibilidade de crises 
asmáticas e de necessidade de medicação adicional; 

 Pode provocar a inflamação e destruição das células 
da mucosa brônquica; 

 Pode agravar doenças crónicas do pulmão 
(enfisema, bronquite) e diminuir a capacidade do sistema 
imunitário para lutar contra as infecções do aparelho 
respiratório; 

 Pode provocar danos permanentes nos pulmões, 
sobretudo nas crianças pequenas, e mesmo com 
exposições de curta duração. Nos adultos, pode acelerar 
a diminuição natural da função pulmonar 
(envelhecimento); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SAIBA QUE… 
 

Os danos provocados pelo ozono podem 
ocorrer sem qualquer sintoma, pelo que a 
melhor maneira de proteger a sua saúde 
é manter-se informado acerca do nível de 

ozono e seguir as recomendações 
descritas neste panfleto para minimizar a 
exposição, mesmo quando se sente bem. 
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Actividades ao ar livre 

 

As férias convidam, muitas vezes, à realização de 
actividades que envolvem riscos, para a sua saúde e dos 
seus e para o ambiente. Seja prudente! 
 

 

 

Como prevenir? 

 Nas actividades que possam envolver risco de queda 
(ciclismo, skate, patins, trotineta), utilize sempre o 
equipamento de protecção adequado (capacete, joalheiras, 
cotoveleiras). De preferência, utilize locais próprios para a 
prática destes desportos. 

 Ter cuidado com os churrascos! Faça-os apenas em 
locais apropriados e de forma a evitar acidentes e o risco 
de incêndio; 

 Proteja-se das picadas de insectos. Use repelente se 
passar muito tempo no campo; 

 Não deixe as crianças comerem bagas ou sementes de 

plantas desconhecidas; 
 

 Se for passear para o campo  
 Não deite fósforos ou cigarros para o chão, nem deite 
cinzas ou pontas de cigarro pela janela do automóvel; 

 Leve a refeição preparada. Não acenda fogueiras! 

 Não abandone na floresta nenhum lixo, incluindo 
garrafas de vidro. 

 
 
 
 

 

 

Infecções de transmissão sexual 

 

O relacionamento sexual pode ser um meio de 
transmissão de várias doenças venéreas, de hepatite e de 
SIDA. O Verão convida a comportamentos de risco que 
deve evitar. 
 

 

 

Como prevenir? 

 Evite o relacionamento sexual com pessoas cujos 
antecedentes desconhece ou com parceiros ocasionais, 
particularmente se esses parceiros estiverem ligados ao 
comércio do sexo; 

 Se este tipo de relacionamento ocorrer, use sempre o 
preservativo e, idealmente, associe um espermicida. 
 

Mas lembre-se! Mesmo com estas protecções, 
existe ainda risco, se bem que muito menor. Por 

isso, evite estes comportamentos! 
Preserve o seu futuro! 

 

 Evite os estados de embriaguez. O álcool em excesso 
pode conduzir a um estado de euforia que o pode levar a 
ter comportamentos de risco. 

 
 
 
 
 
 

Para mais informações, ou em caso de dúvida, contacte 
 

Linha Saúde Pública 

808 211 311 
 

 

Outros contactos úteis: 
 

• Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) - 112 
• Centro de Informação Antivenenos (CIAV) - 808 250 143 
• Serviço de Bombeiros de Torres Vedras - 261 322 122 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Recomendações 
 do Ministério da Saúde, da Direcção-Geral da 
Saúde e do Serviço Nacional de Bombeiros e 

Protecção Civil 
Uma iniciativa da Unidade de Saúde Pública Moinhos 

Agrupamento de Centros de Saúde OESTE SUL 

 

 

 
 

Começou o Verão, a estação do ano que mais 
convida às actividades ao ar livre. É também nesta 
altura que a esmagadora maioria da população 
aproveita para gozar as suas férias. É, no entanto, 
uma altura do ano que tem algumas situações de 
risco específicas, que importa conhecer para melhor 
se prevenir. 
 

 
 

Toxinfecções alimentares 
 

As toxinfecções alimentares são situações resultantes do 
consumo de água ou alimentos contaminados, envolvendo, 
geralmente, um distúrbio gastro-intestinal com um os mais 
dos seguintes sintomas: dor abdominal, diarreia, náuseas, 
vómitos ou febre. O calor pode favorecer a proliferação de 
microrganismos nos alimentos. 
 

 
Como prevenir as toxinfecções 

alimentares em casa? 

 Consuma, preferencialmente, alimentos frescos e 
cozinhados na hora. Opte pelos alimentos cozidos e 
grelhados. Se tem dúvidas sobre a proveniência dos 
alimentos, não os consuma!  

 Lave bem os alimentos em água corrente, sobretudo as 
saladas e os vegetais que se consomem crus e a fruta 
consumida com casca; 

 Coloque rapidamente no frigorífico os alimentos que 
devem ser refrigerados; 

 Lave bem as mãos antes e depois de manusear os 
alimentos. Não se esqueça de lavar os espaços 
interdigitais (entre os dedos)! 

 Lave bem os utensílios utilizados na preparação dos 
alimentos (talheres, superfícies de corte, bancadas, etc.) 

 Acondicione correctamente os alimentos, sobretudo no 
frio. Não os deixe amontoados nos equipamentos de frio, 
porque impede a circulação de ar; 

 Respeite os prazos de validade dos produtos. 

 

 
Como prevenir as toxinfecções 

alimentares fora de casa? 

 Consuma apenas água de origem segura (rede pública – 
EPAL, e engarrafada). Evite beber água de fontanários ou 
lagos decorativos em que não haja placas informativas 
sobre a sua qualidade. Leve sempre água consigo! Na 
dúvida, beba a sua; 

 Seja exigente quanto aos locais onde come. Escolha 
estabelecimentos com boas condições de higiene, em que 
os produtos facilmente alteráveis, como doces, molhos, 
guisados, produtos à base de ovos e leite, mariscos, entre 
outros, se apresentam bem conservados em câmaras ou 
montras frigoríficas e não estejam expostos ao sol.  

 Opte pelos alimentos cozidos e grelhados. São mais 
seguros! 

 Cuidado com a comida vendida na rua! É preferível 
não consumir. 

 

 

 

Férias fora de casa 

 

Quando passar férias fora de casa, tenha em atenção que 
está num ambiente novo para si!  
 

 

 

Como prevenir? 

 Se tiver crianças, faça sempre uma inspecção ao local 
onde se encontra, tendo em atenção a localização de 
escadas, a existência de tomadas eléctricas e as zonas 
de armazenamento de produtos que possam apresentar 
riscos para as crianças (p.e., de uso agrícola); 

 Verifique os espaços exteriores, procurando identificar 
situações de perigo potencial (poços, albufeiras, abismos, 
etc.). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Acidentes de viação 

 

Uma das causas evitáveis da sinistralidade nas estradas é 
a condução sob o efeito do álcool. A lei portuguesa pune 
severamente, com multa ou pena de prisão, todos os 
condutores que circulem com um grau de álcool no sangue 
superior a 0,5 g/L. Este grau é facilmente atingido, por 
exemplo, após 2 copos de vinho ou ½ litro de cerveja, num 
homem de 70 kg. 
 

 

 
Como prevenir? 

 Respeite as regras de trânsito. Dê prioridade aos 
peões! 

 Respeite os limites de velocidade. Nas cidades e 
povoações não circule a mais de 50 Km/h, fora das 
localidades os limites máximos de velocidade são de 90 
Km/h nas estradas e de 120 Km/h nas auto-estradas; 

 Pare para descansar após 2 horas de condução; 

 Durma o suficiente antes de iniciar uma viagem mais 
longa, mas mesmo tendo dormido pare sempre para 
descansar; 

 Se toma medicamentos que podem interferir na 
condução, evite conduzir, ou se tiver de o fazer, seja 
especialmente cuidadoso. Leia as bulas dos 
medicamentos! Aconselhe-se com um profissional de 
saúde! 

 Se tiver bebido em excesso, não conduza. Peça a um 
amigo para o fazer ou apanhe um transporte público. De 
preferência, se conduzir não beba!  

 Não consuma drogas ilícitas! Para além do risco de 
transmissão de doenças graves, como a SIDA e a hepatite 
C, interferem com a capacidade de condução e podem 
conduzir a comportamentos sexuais de risco. 

 
 
 
 
 
 

Se vai para zonas balneares, consulte o 
folheto “Ao Encontro do Mar”.  

Informe-se e Proteja-se! 
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ANEXO 3 - RECOMENDAÇÕES DA DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE 

 

Medidas de âmbito geral:  

 Para a população em geral: 

o Circular Informativa da DGS Nº: 24/DA de 09/07/09; 

 

Medidas específicas: 

 Insuficientes renais: 

o Circular Informativa Nº: 29/DA de 18/08/08;  

 Grávidas: 

o Circular Informativa Nº: 25/DA/DSR de 20/07/09;  

 Atividades Laborais: 

o Circular Informativa Nº: 26/DA de 08/08/2008;  

 Desportistas: 

o Circular Informativa Nº: 29/DA de 04/08/09;  

 Pessoas sem-abrigo: 

o Circular Informativa Nº: 25/DA de 08/08/2008; Responsáveis pelo apoio a 

pessoas sem-abrigo: 

o Circular informativa Nº: 25/DA de 08/08/2008; 

 Turistas: 

o Circular Informativa Nº: 22/DA de 08/08/2008;  

 Crianças em Atividades aquáticas: 

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

Service Providers”, EUROSAFE;  

 Vestuário apropriado em períodos de temperaturas elevadas: 

o Circular informativa Nº: 23/DA de 02/07/09;  

 Estabelecimentos de acolhimento de idosos: 

o Circular informativa Nº: 24/DA de 

08/08/2008;  

 Creches e infantários: 

o Circular informativa Nº: 23/DA de 08/08/2008; 
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ANEXO 4 - GRELHA INFORMAÇÃO - MEDIDAS TOMADAS 

ACES: Data do alerta:  ___/___  a  ___/___/______ 

 

Medidas previstas no PCLSS  

Outras medidas /observações 
Autoridade de Saúde Sim/Não ACES Sim/Não 

Articulação com entidades 

Quais: 

 Divulgação/aplicação de medidas preventivas 

Quais: 

  

Difusão de alerta – CMPC e ACES  Contacto com pessoas vulneráveis (telefone, e-mail, familiar vizinho 
próximo, etc.) 

 

Difusão de alerta – comunicação social  Levantamento/actualização das necessidades imediatas  

Divulgação de medidas de protecção  Alertar profissionais para eventual acréscimo na prestação de 
cuidados 

 

Assegurar respostas a necessidades 

Quais: 

 Reforço de profissionais nas unidades de saúde  

Visitação domiciliária a pessoas com patologia específica  

Monitorização das medidas tomadas  Disponibilização e orientação de profissionais de saúde para abrigos  

  Vigilância/reforço na aplicação de medidas  

  Monitorização da procura do serviço de saúde com carácter de 
urgência (SAP, AC, CATUS, UBS, etc.) 

 

  Monitorização dos efeitos na saúde e mortalidade  

Nota: Indicar com S/N as acções que foram realizadas 
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ANEXO 5 - MAPAS DE AVALIAÇÃO 

 

MAPA A – Dados relativos a instituições da área do ACES 

 Instituição 

Lar de Idosos Centro de dia Creche /J. Infância Outros 

N.º total     

N.º total de instituições que receberam informação sobre 
Temperaturas Extremas Adversas 

    

N.º total de instituições com ar condicionado *     

N.º total de instituições sem água da rede pública ou com falhas 
frequentes no abastecimento 

    

N.º total de instituições com sistema alternativo de água     

N.º total de utilizadores     

N.º total de utilizadores com cuidados de saúde reforçados     

N.º total de evacuados para abrigo em situação de onda de calor     

* Com pelo menos uma sala comum com ar condicionado 
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MAPA B – Dados relativos a pessoas vulneráveis isoladas na Área de Intervenção dos ACES 

 N.º total 

Pessoas identificadas  

Pessoas identificados com apoio social (de familiares ou institucional)  

Pessoas identificados com apoio saúde (UCC, URAP, USF, etc.)  

Pessoas evacuados para abrigo  

 

MAPA C – Dados relativos às características das unidades funcionais dos ACES 

 Unidades Funcionais 

URAP UCC USP USF UCSP Outras 

N.º total       

N.º total com ar condicionado       

N.º total com sistema alternativo de abastecimento de água       

 

 

  


