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1. INTRODUÇÃO 

No Outono/Inverno ocorrem com frequência temperaturas baixas e há um aumento da 

incidência das infeções respiratórias na população, maioritariamente devidas à epidemia sazonal 

da gripe. No entanto a transmissão de outros agentes virais e bacterianos ocorre em 

simultâneo com a gripe. 

Considerando a especificidade e o impacto na gestão dos recursos humanos dos ACES 

nomeadamente no que concerne à gripe, a operacionalização do Plano de Contingência Saúde 

Sazonal – Módulo Inverno 2017-2018 é baseada em dois documentos distintos, um Plano 

Específico destinado à resposta às Temperaturas Extremas Adversas e outro destinado à 

resposta à epidemia sazonal de gripe. 

Estes planos apresentam as orientações estratégicas que permitem comunicar o risco e a 

gestão desse risco à população e aos parceiros, capacitar os cidadãos para a sua proteção 

individual e promover a resposta adequada dos ACES ao aumento da procura pelos serviços 

de saúde. As metodologias e as actividades prioritárias encontram-se definidas nos planos 

específicos.  

A disponibilidade de informação em tempo útil, sobre as previsões meteorológicas, a evolução 

da síndrome gripal, bem como a procura dos serviços de saúde a nível dos cuidados de saúde 

primários e urgências hospitalares é essencial para que os ACES mantenham uma adequada 

preparação da sua resposta.  

As instituições parceiras na aplicação deste Plano têm, no âmbito das suas competências, 

acesso atempado à informação disponibilizada pelas Unidades de Saúde Pública conforme 

definido no plano de comunicação.  

O Plano é ativado, entre 1 de outubro e 30 de abril, exceptuando a monitorização da epidemia 

sazonal da gripe que se inicia desde a semana 40 de 2017 até à semana 20 de 2018. 

 

2. FINALIDADE  

A finalidade deste plano é minimizar o impacto dos efeitos negativos do frio e das infeções 

respiratórias, nomeadamente da gripe, na saúde da população. 

Pretende-se também minimizar a ocorrência de outros acontecimentos com impacto na saúde, 

nomeadamente, as intoxicações por monóxido de carbono e os acidentes. 

 

3. EIXOS DO PLANO 

 

3.1  Fontes de Informação 

A avaliação do risco dos efeitos negativos do frio e das infeções respiratórias, é baseada nos 

dados obtidos através das seguintes fontes de informação: 

- Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA): Temperaturas diárias observadas e 

previstas, avisos meteorológicos para temperaturas mínimas; 

- Instituto Ricardo Jorge: Vigilância clínica e laboratorial gripe, Vigilância Diária da 

Mortalidade (VDM);  

- Agência Portuguesa do Ambiente (APA): Qualidade do ar;  
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- Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC): Ocorrências relevantes; 

- Direção-Geral da Saúde: Vigilância de Mortalidade (eVM) e SIM@SNS; 

- Sistema de Informação das Administrações Regionais de Saúde (SIARS). 

 

3.2 Identificação, avaliação e comunicação do risco 

A informação meteorológica e os dados epidemiológicos sustentam a avaliação do risco e as 

respetivas medidas de mitigação dos efeitos negativos do frio extremo e das infeções 

respiratórias, nomeadamente da gripe na saúde da população. 

A avaliação de risco para efeitos de aviso interno e/ou para população, é efetuada pelas 

Unidades de Saúde Pública (USP) com base nos níveis de alerta previamente definidos. 

 

3.3 Prevenção, Contenção e Controlo 

Os ACES elaboram o plano de contingência, de acordo com a realidade local e com o disposto 

nos normativos legais em vigor. Os planos específicos são enviados às ARS. 

Consoante a avaliação de risco, os DSP e as USP promovem a implementação das medidas 

consideradas adequadas em articulação com os parceiros de acordo com os planos de 

contingência específicos. 

Os ACES organizam-se, antecipando as necessidades de resposta face à procura (aumento da 

procura ou procura diferente da esperada) e adequando a oferta de consultas e de recursos 

com o objetivo de minimizar os efeitos do frio extremo na saúde e nos serviços. 

As medidas recomendadas são ativadas em função da avaliação de risco por parte das 

Unidades de Saúde Pública. 

 

3.4 Comunicação 

A comunicação com a população é efectuada de acordo com o previsto nos Planos Específicos 

devendo ser adequada à real situação epidemiológica e climatérica, em cada momento. 

 

 

4. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

4.1 Acompanhamento e monitorização 

O acompanhamento do Plano é feito de forma semanal pelas Unidades de Saúde Pública. 

 

4.2 Avaliação do Plano 

A avaliação final do plano de contingência é elaborada sob a forma de relatório a entregar até 

dia 30 de Junho de 2018 aos Diretores Executivos dos ACES e ao Departamento de Saúde 

Pública da ARSLVT. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. A GRIPE 
A gripe é uma doença sazonal que se manifesta habitualmente entre novembro e março, com 

um padrão de incidência predominante em Portugal, nos últimos anos, em Janeiro e 

Fevereiro, embora na época 2016-2017 tenha ocorrido em Dezembro e Janeiro. 

Trata-se de uma doença aguda contagiosa, causada por um vírus que, na maioria das 

situações, cura espontaneamente. No entanto, em alguns grupos mais vulneráveis a gripe 

pode complicar-se, originar doença grave, internamento e, eventualmente, morte.  

A infeção por vírus da gripe é utilizada como indicador da incidência das infeções respiratórias 

na população. 

Os vírus da gripe estão em constante alteração pelo que a imunidade provocada pela vacina ou 

por uma infecção prévia não é duradoura. Assim, as pessoas em risco devem ser vacinadas 

todos os anos. A vacinação é a melhor forma de prevenir a doença e as suas complicações. 

Esta é recomendada a grupos vulneráveis, como os profissionais de saúde, pessoas com mais 

de 65 anos, doentes crónicos ou indivíduos imunocomprometidos.  

O reforço das medidas como a lavagem das mãos, a etiqueta respiratória e a evicção do 

contacto com pessoas doentes são também importantes no controlo da doença. 

De notar, que habitualmente estão também em circulação, além do vírus da gripe, outros vírus 

que originam também sintomatologia respiratória. 

Na época de 2016/2017 verificou-se, tal como em épocas anteriores, uma estimativa da 

incidência local superior à média nacional, tendo sido a actividade epidémica mais precoce do 

que em épocas anteriores e mais sustentada no tempo (Anexo 1). 

Em 2014/2015 verificou-se um pico na semana 4 (19-01-2015 a 25-01-2015) de 221,54 casos 

por 100.000 habitantes no ACeS ON e de 199,91 casos por 100.000 habitantes na semana 5 

(26-01-2015 a 01-02-2015) no ACeS OS comparando com uma incidência máxima de 148,00 

casos por 100.000 habitantes a nível nacional na semana 4. Verificou-se além disso em 

Portugal um número de mortes por gripe acima do esperado. 

Em 2015/2016 verificou-se um pico na semana 4 (25-01-2016 a 31-01-2016) de 90.36 casos 

por 100.000 habitantes no ACeS ON e de 72,00 casos por 100.000 habitantes na semana 5 (01-

02-2016 a 07-02-2016) no ACeS OS comparando com uma incidência máxima de 59,40 casos 

por 100.000 habitantes a nível nacional na semana 3. Não se verificaram excesso de óbitos por 

gripe em relação ao esperado em Portugal. 

Em 2016/2017 detectou-se o início da fase epidémica na semana 47 de 2016, com uma 

incidência estimada de 58,00 casos por 100.000 habitantes, três semanas antes do que 

aconteceu a nível nacional. Esta fase durou até à semana 4 de 2017. A incidência máxima foi 

de 153,33 casos por 100.000 habitantes na semana 1 de 2017. 
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A nível dos Cuidados de Saúde Primários, a maior proporção de consultas por síndrome gripal 

foi de 3,05% do total de consultas realizadas na semana 52 de 2016. Esta sucedeu ao pico na 

proporção de atendimentos em urgência hospitalar por síndrome gripal, de 5,27% na semana 

anterior, e viria a decrescer de forma consistente a partir da semana seguinte. 

Durante sete semanas consecutivas a mortalidade observada a nível nacional teve valores 

acima do esperado para esta época do ano, tendo na semana 52 sido registados os valores 

mais elevados da última década. 

As medidas adoptadas na região Oeste destinadas à redução da gravidade e minimização do 

impacto na saúde da população, nomeadamente o reforço dos serviços prestados pelos 

Cuidados de Saúde Primários, têm como objectivo a diminuição do número de atendimentos 

urgentes, bem como de internamento por síndrome gripal nas unidades do Centro Hospitalar 

do Oeste e do Hospital Beatriz Ângelo. 

1.2. A REGIÃO OESTE 
O ACES Oeste Norte integra seis concelhos da Região Oeste de Portugal: Nazaré, Alcobaça, 

Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche e Bombarral, que ocupam uma área de 1.056,7 km2. A 

população média estimada em 2016 era de 171.972 habitantes, com uma densidade 

populacional de 162,7 habitantes por Km2 (superior à média nacional). Em 2017, o ACES ON 

tinha 192.498 utentes inscritos. 

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

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

tinha em 2016 uma população residente de 210.811 habitantes, com uma densidade 

populacional de 196,5 habitantes por Km2 (superior à média nacional) mas com 221.004 

utentes inscritos (2017). 

A nível hospitalar a região é servida em termos de urgências pelo Centro Hospitalar do Oeste, 

com unidades em Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras. Existe uma unidade hospitalar 

em Alcobaça, pertencente ao Centro Hospitalar de Leiria e os habitantes de Sobral de Monte 

Agraço e de algumas freguesias do concelho de Mafra (Malveira, Milharado, Santo Estevão das 

Galés, São Miguel de Alcainça e Venda do Pinheiro) têm como referência o Hospital Beatriz 

Ângelo (HBA) em Loures. 

A Região Oeste é servida por uma excelente rede viária: duas auto-estradas (A8 e A15), uma 

via rápida (IP6) e várias estradas nacionais que ligam as cidades da região e permitem o acesso 

às capitais de distrito. A nível de transportes é servida por vários serviços de transportes 

rodoviários Expresso, Rápidas e Inter-Urbanas e, ainda, pelo comboio da Linha do Oeste. 

A par de tudo isto, e ao longo de todo o ano, incluindo no inverno, o Oeste oferece múltiplos 

eventos de entretenimento e cultura. 

A facilidade de transportes, a proximidade de Lisboa e a ligação a outros grandes centros 

promovem o movimento de pessoas, mantendo a população da região em risco de 

transmissão de uma doença tão facilmente contagiosa como é a gripe. 
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2. OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 
O Plano de Contingência da Gripe da Região Oeste pretende apresentar orientações 

estratégicas que permitam preparar a resposta local a um eventual aumento da incidência de 

Gripe na época de 2017/2018. Para tal, apresenta os seguintes objectivos: 

Objectivo 1: Reduzir a incidência de gripe na região Oeste; 

Objectivo 2: Reduzir a gravidade e a mortalidade por gripe na região Oeste; 

Objectivo 3: Minimizar o impacto na saúde da população da região Oeste consequente 

a uma epidemia de gripe. 

 

2.1. OBJECTIVO 1: REDUZIR A INCIDÊNCIA DE GRIPE  

Estratégia 1: Disseminação de informação sobre comportamentos 

preventivos junto da população geral 
A disseminação de informação é essencial para a adequada preparação da população. Esta 

estratégia conta com a elaboração e execução de um plano de comunicação sobre acções 

preventivas, a distribuir junto de órgãos de comunicação social, serviços de saúde e outras 

instituições relevantes, antes do início da época gripal. Os documentos de suporte são os 

existentes no microsite da gripe da Direcção-Geral da Saúde e outros elaborados pelas 

Unidades de Saúde Pública.  

Estratégia 2: Disseminação de informação sobre comportamentos 

preventivos junto dos profissionais de saúde 
Os profissionais de saúde são um veículo de informação extremamente importante no que diz 

respeito a acções preventivas. Esta estratégia conta com a elaboração e execução de um plano 

de comunicação sobre a prevenção da gripe para distribuir junto dos profissionais de saúde 

dos serviços de saúde da região antes do início da época gripal. 

Estratégia 3: Minimizar o risco de transmissão de gripe dentro das 

Unidades de Saúde 
Disponibilização em todas as Unidades de equipamentos de proteção individual (EPI), de 

solução antissética de base alcoólica (SABA) para higienização das mãos e da minimização do 

tempo que os doentes com gripe permanecem nas unidades de saúde (atendimento 

prioritário, recomendação da utilização da linha “Saúde 24” para evitar deslocações 

desnecessárias). 

Estratégia 4: Vacinação dos profissionais de saúde a executar funções no 

sistema de saúde da região 
Como tem sido feito em anos anteriores, procurar-se-á vacinar o maior número possível de 

profissionais de saúde na região. A taxa de vacinação tem sido baixa, pelo que este ano 

procurar-se-á disseminar informação por estes profissionais paralelamente à oferta da vacina, 
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de forma a atingir uma cobertura vacinal superior à dos anos transactos, em articulação com a 

equipa responsável a nível local pelo Programa Nacional de Vacinação. 

Estratégia 5: Vacinação de residentes em lares ou outras instituições de 

acolhimento na região 
À semelhança de anos anteriores, procurar-se-á vacinar todos os residentes em lares ou 

instituições de acolhimento, mantendo taxas de cobertura vacinal elevadas nesta população. 

Estratégia 6: Vacinação de outros grupos vulneráveis, como adultos com 

mais de 65 anos e indivíduos imunocomprometidos 
Outros grupos vulneráveis, que não profissionais de saúde ou residentes em instituições, serão 

informados das vantagens da vacinação no seguimento da Estratégia 1 do Objectivo 1. A estes, 

será fornecida a vacina gratuita nos cuidados primários de saúde de acordo com as indicações 

da DGS. 

 

2.2. OBJECTIVO 2: REDUZIR A GRAVIDADE E MORTALIDADE DOS CASOS DE GRIPE  

Estratégia 1: Promover a articulação entre serviços de saúde 
Esta estratégia assentará essencialmente na criação de “vias verdes” que facilitem a 

comunicação e articulação entre os cuidados primários e hospitalares para os utentes com 

gripe, em modelo a definir conjuntamente com os hospitais de referência. 

Estratégia 2: Promover a articulação entre serviços de saúde e outras 

instituições da comunidade 
Serão delineadas estratégias de facilitação da articulação entre os cuidados de saúde e outras 

instituições da comunidade, como protecção civil ou outras instituições de apoio social, de 

forma a promover resposta rápida a necessidades que surjam neste contexto, estratégias que 

estão definidas nos Planos de Contingência para as Vagas de Frio dos ACES para o ano 

2017/2018. 

 

2.3. OBJECTIVO 3: MINIMIZAR O IMPACTO DE UMA EPIDEMIA NA SAÚDE DA POPULAÇÃO 

Estratégia 1: Disseminar informação junto da população em geral sobre 

acções a tomar no caso de gripe 
Juntamente com a Estratégia 1 do Objectivo 1, será também divulgada informação sobre o que 

fazer no caso de sintomas de gripe, nomeadamente a utilização da Linha “Saúde 24” e em que 

circunstâncias recorrer aos serviços de saúde. 

Estratégia 2: Adequar o funcionamento dos serviços primários de saúde à 

evolução da situação epidemiológica 
O atendimento nos Cuidados de Saúde Primários será adequado às necessidades da população 

tendo em conta a incidência de síndrome gripal e o número de atendimentos em urgência 

hospitalar.  
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3. CENÁRIOS DO IMPACTE DA EPIDEMIA DE GRIPE SAZONAL 
 
Para o cálculo do impacto da epidemia da gripe sazonal foram considerados os seguintes 
pressupostos:   
 

 O período crítico epidémico terá a duração de 12 semanas e terá uma distribuição 

normal; 

 90% dos casos estarão concentrados em 8 semanas; 

 A taxa de ataque da população, nessas 12 semanas, será entre 5 a 10% (ou seja, cerca 

de 21.000 a 42.000 pessoas para uma população total de aproximadamente 420.000 

habitantes); 

 10 a 20% dos utentes irão recorrer aos cuidados de saúde primários; 

 Cerca de 10%-15% dos profissionais de saúde será atingido, directa ou indirectamente 

pela Gripe, sendo de esperar um período de ausência entre 3 a 8 dias. 
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Cenário Taxa ataque 5% (21.000 casos) 

Semana 
Nº 

Casos 

Semana 

% 
% 

Acum. 

Nº 

Casos 

Dia 

1 420 2% 2% 60 

2 630 3% 5% 90 

3 1260 6% 11% 180 

4 1890 9% 20% 270 

5 2520 12% 32% 360 

6 3780 18% 50% 540 

7 3780 18% 68% 540 

8 2520 12% 80% 360 

9 1890 9% 89% 270 

10 1260 6% 95% 180 

11 630 3% 98% 90 

12 420 2% 100% 60 

Cenário Taxa ataque 10% (42.000 casos) 

Semana 
Nº 

Casos 

Semana 

% 
% 

Acum. 

Nº 

Casos 

Dia 

1 840 2% 2% 120 

2 1260 3% 5% 180 

3 2520 6% 11% 360 

4 3780 9% 20% 540 

5 5040 12% 32% 720 

6 7560 18% 50% 1080 

7 7560 

 

18% 68% 1080 

8 5040 12% 80% 720 

9 3780 9% 89% 540 

10 2520 6% 95% 360 

11 1260 3% 98% 180 

12 840 2% 100% 120 

 

Atendimentos por dia com base no nº casos 

Semana 

Taxa de Ataque 

5% 10% 

1 6-12 12-24 

2 9-18 18-36 

3 18-36 36-72 

4 27-54 54-108 

5 36-72 72-140 

6 54-108 108-216 

7 54-108 108-216 

8 36-72 72-144 

9 27-54 54-108 

10 18-36 36-72 

11 9-18 18-36 

12 6-12 12-24 

 



 

7 

4. FASES DO PLANO 
Por forma a permitir a comparabilidade internacional dos dados e obter consistência técnica e 

científica com validação externa entendeu-se nesta época passar a utilizar o Moving Epidemic 

Method (MEM) na passagem de fases. 

Este método epidemiológico foi desenvolvido para determinar a atividade basal da gripe e um 

limiar para o início da actividade epidémica, bem como para determinar os limiares dos 

diferentes níveis de intensidade. 

Este é também o método utilizado pelo INSA para monitorização destes mesmos indicadores a 

nível nacional. 

Este método produz um sinal robusto e específico para detectar epidemias de gripe. O bom 

equilíbrio entre a sensibilidade e a especificidade do limiar do período epidémico para detectar 

epidemias sazonais e evitar falsos alertas tem vantagens para fins de saúde pública. 

No caso dos ACES Oeste Norte e Oeste Sul foram analisados os dados de Síndorme Gripal 

codificados pelos Médicos de Família em ICPC-2 nas últimas 3 épocas, 2014-2015, 2015-2016 e 

2016-2017. 

A sensibilidade geral foi de 92,0% e a especificidade foi de 82,0% utilizando um intervalo de 

confiança de 95%. 

O limiar para o início da actividade epidémica, baseado nestas 3 épocas é de 30,90 casos por 

100.000 habitantes. 

Para monitorização e definição dos alertas, será utilizada a aplicação web memapp criada para 

servir como uma interface gráfica de utilizador para o pacote R mem. Foi criado usando o 

Shiny, um framework de aplicação web para R. 

Para atingir os objectivos acima definidos pressupõe-se a actuação faseada da seguinte forma: 

 

FASE 1 
Tem início na semana 40 de cada ano e define-se como a fase inicial do plano em que em 

termos de vigilância epidemiológica: 

 A taxa de incidência estimada nos ACES é inferior a 30,90 casos por 100.000 

habitantes; 

 

Actividades Fase 1 

1) Informação em Saúde/Vigilância Epidemiológica 
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a) Monitorização da evolução da situação epidemiológica no âmbito da doença 

provocada por vírus da gripe; 

i) Análise semanal do Boletim da gripe disponível em http://www.insa.min-

saude.pt/category/informacao-e-cultura-cientifica/publicacoes/atividade-gripal/; 

ii) Cálculo semanal da Taxa de incidência estimada nos ACeS (Dados SIARS); 

iii) Cálculo da proporção de consultas codificadas como síndrome gripal nos ACeS 

(Dados SIARS); 

iv) Análise do número de consultas em urgência hospitalar, por síndrome gripal 

(Dados CHO e HBA); 

v) Análise do número de óbitos na área de influência dos ACES (dados SICO eVM); 

vi) Análise do número de vacinas gratuitas contra a gripe administradas por grupo 

etário (Dados SIARS); 

vii) Análise da taxa cobertura vacinal contra a gripe dos residentes e prestadores de 

cuidados em Lares, dos utentes e profissionais da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados, dos profissionais de Saúde do ACeS e dos utentes com 

cuidados ao domicílio (Dados Unidade Saúde Pública); 

b) Emissão de relatório semanal interno sobre a situação epidemiológica à Unidade de 

Saúde Pública, ao Presidente do Conselho Clínico e de Saúde, à Direção Executiva e ao 

Conselho de Administração do CHO. 

 

2) Prevenção, Contenção e Controlo 

a) Vacinação contra a Gripe 

i) Disponibilização de informação sobre as vantagens da vacinação contra a gripe; 

ii) Vacinação pessoas com mais de 65 anos; 

iii) Vacinação dos residentes em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) ou 

em outras instituições - distribuição gratuita efectuada pelos ACES; 

iv) Vacinação dos doentes integrados na RNCCI ou com cuidados ao domicílio; 

v) Vacinação dos Profissionais de Saúde e outros prestadores de cuidados; 

vi) Vacinação de grávidas; 

vii) Vacinação de doentes crónicos e imunodeprimidos; 

b) Outras medidas de Saúde Pública 
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i) Disseminação da informação sobre sintomas, a via e período de transmissão, 

higienização das mãos, etiqueta respiratória e distanciamento social (distribuição 

na comunidade e centro de saúde (Anexo 2, 3) e profissionais (Anexo 4); 

i) Articulação com os representantes do Instituto de Segurança Social (ISS), com 

Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). 

c) Prestação de cuidados de saúde 

i) De acordo com o normal (efectuar procedimentos do Anexo 5 e afixação dos 

Anexos 6, 7, 8, 9); 

ii) Promover a utilização da Saúde 24 (808 24 24 24) como primeiro contato dos 

doentes com o sistema de saúde; 

 

FASE 2 
Tem início quando em termos de vigilância epidemiológica: 

 A taxa de incidência estimada nos ACES é superior a 30,90 casos por 100.000 

habitantes; 

 

Actividades Fase 2 

1) Informação em Saúde/Vigilância Epidemiológica 

a) Mantêm-se as indicações da Fase 1. 

2) Prevenção, Contenção e Controlo 

a) Vacinação contra a Gripe 

i) Mantêm-se as indicações da Fase 1. 

b) Outras medidas de Saúde Pública 

i) Disponibilização de máscaras a doentes com sintomatologia respiratória; 

ii) Cartazes e folhetos nas unidades de saúde sobre etiqueta respiratória e 

higienização das mãos; 

iii) Aconselhar aos doentes com síndrome gripal medidas de “distanciamento social” 

iv) Informação aos profissionais de saúde: 

(1) Higiene das mãos 

(2) Equipamentos de proteção individual (máscaras) 
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v) Informação à comunicação social local, às juntas de freguesia, farmácias e ao 

Centro Hospitalar do Oeste do provável início da epidemia com divulgação de: 

(1) Situação epidemiológica de síndroma gripal e de outras infeções respiratórias; 

(2) Informação sobre a evolução da campanha vacinal contra a gripe e reforço da 

recomendação da vacinação; 

(3) Informação sobre medidas de proteção individual: Higiene das mãos - Etiqueta 

respiratória - Equipamentos de proteção individual; Distanciamento social ; 

(4) Reforço do atendimento não programado nos seus médicos de família. 

(5) Horários e locais com atendimento alargado disponíveis a partir da fase 3 

(Anexo 12); 

c) Prestação de cuidados de saúde 

i) Promover a utilização da Saúde 24 (808 24 24 24) como primeiro contato dos 

doentes com o sistema de saúde; 

ii) Os AT começam a utilizar os procedimentos definidos (Anexo 13) de acordo com o 

fluxograma de actuação (Anexo 14). 

iii) Aumento do nº de consultas não programadas previstas nas agendas. 

  



 

11 

FASE 3 
Tem início duas semanas após o início da Fase 2 e mantém-se enquanto: 

 

 A taxa de incidência estimada nos ACES for superior a 65,89 casos por 100.000 

habitantes; 

 

Actividades Fase 3 

1) Informação em Saúde/Vigilância Epidemiológica 

a) Mantêm-se as indicações da Fase 1. 

2. Prevenção, Contenção e Controlo 

a) Vacinação contra a Gripe 

i) Mantêm-se as indicações da Fase 1. 

b) Outras medidas de Saúde Pública 

i) Mantêm-se as indicações da Fase 2. 

c) Prestação de cuidados de saúde 

i) Mantêm-se as indicações da Fase 2. 

ii) Alargamento de horários da consulta aberta ou de recurso; 

iii) Atendimento dedicado a doentes com Gripe em cada unidade funcional de acordo 

com escala gerida por cada unidade e previamente comunicada ao Presidente do 

Conselho Clínico e de Saúde; 

iv) A referenciação aos Hospitais por Síndroma Gripal deve ser feita apenas caso o 

utente cumpra os critérios para doença moderada a grave ou grave (Anexo 15) e 

se o médico entender como necessário, utilizando para esse efeito a ficha de 

referenciação (Anexo 16). 

Deixando de ter critérios a fase 3 passa a fase 1 mantendo-se então apenas as medidas aí 

preconizadas. 
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4. AVALIAÇÃO 
Está prevista a elaboração, no final do período considerado, de um relatório síntese 

mencionando as acções desenvolvidas localmente, assim como os constrangimentos 

encontrados no desenvolvimento do Plano de Contingência da Gripe. 

Este relatório será posteriormente remetido ao Delegado de Saúde Regional, com utilização 

dos suportes de informação previamente definidos. 

 

5. REFERÊNCIAS 
Plano de Contingência Saúde Sazonal – Módulo Inverno, Direção de Serviços de Prevenção da 

Doença e Promoção da Saúde, DGS, Lisboa, Agosto 2017, www.dgs.pt 

Microsite da gripe – Direção-Geral da Saúde, www.dgs.pt 

World Health Organization. "WHO checklist for influenza pandemic preparedness planning.", 

Genebra, 2005. 

Cabinet Office, UK Government. "Preparing for Pandemic Influenza: Guidance for Local 

Planners". Londres, 2013. 

Vega, T., Lozano, J. E., Meerhoff, T., Snacken, R., Mott, J., Ortiz de Lejarazu, R. and Nunes, B. 

(2013), Influenza surveillance in Europe: establishing epidemic thresholds by the Moving 

Epidemic Method. Influenza and Other Respiratory Viruses, 7: 546–558. doi:10.1111/j.1750-

2659.2012.00422.x 

  

http://www.dgs.pt/
http://www.dgs.pt/
doi:10.1111/j.1750-2659.2012.00422.x
doi:10.1111/j.1750-2659.2012.00422.x


 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  



 

14 

Anexo 1 

Estimativa da Incidência de Síndrome Gripal nas épocas de 2014/2015, 

2015/2016 e 2016/2017 nos ACES Oeste Norte e Sul 

 

 
 

Estimativa da Incidência nacional de Síndrome Gripal nas épocas de 

2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 
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Anexo 2 

Folheto Gripe 1 
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Anexo 3 

Folheto Gripe 2 
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Anexo 4 

Procedimentos e recomendações a observar por todos os Profissionais Fase 1, 2 e 3 

1. Recomenda-se a todos os profissionais, que cumpram as medidas de etiqueta 

respiratória: 

a. Cobrir a boca e o nariz ao espirrar ou tossir; 

b. Utilizar um lenço de papel para conter as secreções respiratórias, o qual deve 
ser prontamente eliminado no local para resíduos mais próximo; 

c. Em alternativa poderá tossir ou espirrar para o braço/manga evitando a 
dispersão de partículas, e a consequente contaminação das mãos; 

d. Higienizar as mãos após contacto com secreções respiratórias; 

e. Evitar tocar nas mucosas dos olhos, boca ou nariz. 

2. A norma número 029/2012 da DGS, atualizada a 31/10/2013 relativamente às 

precauções básicas do controlo da infeção deve ser aplicada por todos os profissionais 

nomeadamente no que concerne aos momentos em que se deve proceder à 

Higienização das Mãos, uma das medidas mais importantes na redução da transmissão 

da gripe: 

a. Antes do contacto com o doente; 

b. Antes de procedimentos limpos/assépticos; 

c. Após contactar com o doente; 

d. Após a remoção de EPI 

(a) Para esta higienização deve ser utilizada a solução antissética de base 

alcoólica (SABA). 

(b) Se as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com matéria 

orgânica devem ser lavadas com água e sabão. 

3. O uso de EPI, nomeadamente máscaras, pelos profissionais de saúde no atendimento a 

doentes suspeitos/confirmados de gripe é recomendado pelo Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) mas não há essa recomendação por parte do European 

Center for Disease Control and Prevention(ECDC). Salienta-se que mais importante que 

o uso de EPI por parte dos profissionais é a devida Higienização das Mãos. 
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Anexo 5 

Procedimentos Gerais ACES 

 

1. Devem ser afixados os cartazes/modelo (Anexo 6 e/ou 7 e/ou 8 e/ou 9) fornecidos 

pela Direção-Geral da Saúde em todos os secretariados e na entrada de todos os 

edifícios das Unidades Funcionais do ACES Oeste Sul. 

2. Todos os pontos de Fricção anti-séptica das mãos com SABA deverão ter afixado 

conjuntamente o cartaz com a forma correcta de fricção (Anexo 10) assim como todos 

os pontos de água deverão ter a forma correcta de lavagem das mãos (Anexo 11).  
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Anexo 6 

Cartaz DGS 1 
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Anexo 7 

Cartaz DGS 2 
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Anexo 8 

Cartaz DGS 3 
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Anexo 9 

Cartaz DGS 4 
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Anexo 10 

Cartaz Fricção Anti-séptica das mãos 
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Anexo 11 

Cartaz Lavagem Mãos 
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Anexo 12 

Modelo Panfleto Gripe
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Anexo 13 

Procedimentos Internos de atuação Assistentes Técnicos Fases 2 e 3 

1. A todos os doentes que se dirijam para inscrição por doença aguda, o Assistente 

Técnico deverá questionar se vêm referenciados pela Saúde 24 e se têm sintomas 

relacionados com Gripe nomeadamente febre, tosse, dores musculares, cefaleias, falta 

de ar, mal estar geral. 

2. Em caso de resposta positiva a ambas as questões o Assistente Técnico deverá 

fornecer máscara cirúrgica ao doente para colocar de imediato e promover, através da 

entrega de folheto (Anexo 2), a aplicação das medidas de etiqueta respiratória e de 

higienização das mãos. 

3. O Assistente Técnico confirma então a recepção de Fax de referenciação da Saúde 24 e 

se recebido, contacta o responsável Médico informando-o da situação, devendo o 

utente ter prioridade no atendimento, excepto perante situações graves que o 

responsável Médico entenda necessitarem de cuidados inadiáveis ou tendo em conta 

a afluência que se verificar. 

4. No caso de resposta positiva apenas à questão se tem sintomas relacionados com 

Gripe, o Assistente Técnico deverá fornecer máscara cirúrgica ao doente para colocar 

de imediato e promover, através da entrega de folheto (Anexo 2), a aplicação das 

medidas de etiqueta respiratória e de higienização e lavagem das mãos. 

5. A todos os doentes que contactem via telefónica com as Unidades de Saúde 

solicitando consulta por doença aguda, o Assistente Técnico deverá questionar se têm 

sintomas relacionados com Gripe nomeadamente febre, tosse, dores musculares, 

cefaleias, falta de ar, mal estar geral. 

6. No caso de resposta positiva o Assistente Técnico deverá solicitar ao utente que ligue 

primeiro para a linha Saúde 24 (808 242424) para aferir a necessidade de deslocação 

ao Centro de Saúde. 

7. Caso o utente recuse essa indicação deverão ser efectuados os procedimentos 

habituais. 

8. Para maior facilidade de integração destes procedimentos foi elaborado o Fluxograma 

de actuação que consta no anexo 14. 
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Anexo 14 

Fluxograma de actuação Assistentes Técnicos Fases 2 e 3  
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Anexo 15 

Critérios de Gravidade Clínica - doentes com Síndroma Gripal 
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Anexo 16 

Ficha de Referenciação Hospitalar - doentes com Síndroma Gripal 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Plano Específico para as Temperaturas Extremas e Adversas: Módulo Frio, da Região 

Oeste 2017-2018, tem como base o preconizado pelo Plano de Contingência Saúde Sazonal 

– Módulo Inverno elaborado pela Direção-Geral da Saúde  

A Região Oeste tem um clima com temperaturas amenas ao longo de todo o ano. Assim, 

dias com temperaturas muito baixas ou muito altas são raros, pelo que a probabilidade de 

ocorrência de algum fenómeno relativo a temperaturas extremas será pequena. 

De qualquer modo a eventual repercussão de uma vaga de frio sobre a saúde humana não 

depende apenas das temperaturas atingidas mas também da vulnerabilidade, que é maior, 

em determinados grupos populacionais, relacionados com o grupo etário, o estado de 

saúde e com situações de carência social. 

O risco é, assim, acrescido quando se aliam vários daqueles fatores como acontece com os 

idosos que, frequentemente, são portadores de doenças crónicas (sobretudo as doenças 

cardíacas e respiratórias), e que vivem isolados em habitação insalubre. 

Na Europa são inúmeros os estudos que registam um padrão sazonal da mortalidade com 

um aumento de óbitos durante os meses de inverno (Dezembro a Março). 

Em Portugal tal como noutros países da Europa, verificam-se níveis mais elevados de 

mortalidade no Inverno do que no Verão e que, curiosamente, é nas regiões com invernos 

mais amenos que o excesso de mortalidade de inverno é mais intenso. De facto são os 

países da Europa, caracterizados por Invernos relativamente mais amenos, que relatam 

maior efeito sobre a mortalidade. Os autores designam por “paradoxo do excesso de 

mortalidade de inverno”, uma vez que, em climas mais amenos, teoricamente, o potencial 

de stress ao frio e mortalidade associada deveria ser menor, mas não o é. Especialistas 

europeus, designadamente o Eurowinter Group, concluiu que a percentagem de 

mortalidade acrescida por descida de 1ºC em temperaturas inferiores a 18ºC é maior em 

regiões quentes do que nas frias. 

Estudos indicam também que os efeitos das temperaturas baixas são mais graduais 

quando comparados com o calor. Óbitos por doença cardiovascular ocorrem em média 

dois dias após o pico de frio e óbitos por doença respiratória ocorrem em média 12 dias 

após o mesmo. 
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Este plano segue a linha de orientação geral do Módulo Calor, sendo de salientar entre os 

intervenientes: a atuação da Autoridade de Saúde e a intervenção das Unidades de Saúde, 

em estreita articulação com o Diretor Executivo (DE) dos ACES, Diretor do Centro 

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

Hospitalar de Leiria (CHL), Serviços Municipais de Proteção Civil, Segurança Social, Guarda 

Nacional Republicana (GNR), Polícia de Segurança Pública (PSP) e demais parceiros locais, 

com competências e atribuições no âmbito da proteção da população. 

Pretende-se com este plano a implementação de medidas, a nível local, que permitam a 

prevenção das consequências negativas para a saúde da população do ACES Oeste Sul, que 

podem ocorrer devido à exposição a períodos de frio intenso. 

 
 

2. CARACTERIZAÇÃO GEODEMOGRÁFICA 
 

O ACES Oeste Norte é formado por seis concelhos da Região Litoral Oeste de Portugal: 

Nazaré, Alcobaça, Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche e Bombarral, que ocupam uma área 

de 1.056,7 km2. A população à data dos censos de 2011 era de 175.702 habitantes. 

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 

censos de 2011, tem uma população residente de 206 269 habitantes o que significa uma 

densidade populacional de 182 habitantes por Km2 (superior à média nacional).  

Os concelhos destes ACES apresentam características geodemográficas heterogéneas, 

sendo de especial destaque os seguintes aspetos: 

- Proximidade do litoral com zona costeira (Alcobaça, Caldas da Rainha, Lourinhã, Mafra, 

Nazaré, Peniche, Óbidos e Torres Vedras) e sem zona costeira (Bombarral, Cadaval e 

Sobral de Monte Agraço); 

- Índice de dependência de idosos em que, tendo em conta os dados dos censos de 2011, os 

concelhos de Cadaval (42,5), Bombarral (36,4) e Óbidos (34,9) são os que apresentam 

valores mais elevados e superiores à média nacional (28,8). 
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- Índice de dependência de jovens em que, tendo em conta os dados dos censos de 2011, 

verifica-se que este valor é mais significativo no município de Mafra (28,2), seguido de 

Sobral de Monte Agraço (25,4) e Lourinhã (23,7); 

- Concelhos com intensa atividade agrícola, ao ar livre e em estufas. 
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3. EFEITOS NA SAÚDE E GRUPOS VULNERÁVEIS 
 

Os principais problemas de saúde associados ao frio são o enregelamento e a hipotermia 

(Figura 1). No entanto, este é também responsável pelo agravamento de doenças, 

sobretudo respiratórias e cardíacas. 

 
Figura 1 – Sinais e sintomas de enregelamento e hipotermia 

Entre os fatores que podem influenciar as lesões causadas pelo frio salientam-se: baixas 

temperaturas, vento e humidade, exposição da pele ao frio, contacto com metais, 

vasoconstrição, desidratação, deficit alimentar, álcool, cafeína e nicotina e algumas 

doenças crónicas. 

O Inverno é também a época do ano em que se verifica diminuição da qualidade do ar 

interior nas habitações e nos estabelecimentos, uma vez que se recorre com menos 

frequência à ventilação natural dos espaços de forma a diminuir a entrada de ar frio e se 

utiliza sistemas de aquecimento com recurso à combustão. 

Os grupos mais vulneráveis ao frio(Figura 2) são os das faixas etárias extremas: 
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o As crianças, particularmente os recém-nascidos, uma vez que perdem muito calor 

em virtude da maior proporção entre superfície e massa, bem como da ausência de 

respostas comportamentais adaptativas e tremores eficazes. 

o Os idosos pois têm uma perceção térmica reduzida e são mais suscetíveis à 

imobilidade, desnutrição e doenças sistémicas e medicação crónica que interferem 

na produção ou conservação do calor. 

Para além destes, consideram-se ainda os seguintes grupos: 

o Doentes crónicos (asma, doenças pulmonares obstrutivas crónicas, diabetes, 

bronquite, doenças cardíacas, doenças reumáticas e doenças da tiroide); 

o Pessoas com problemas de saúde mental, alcoolismo ou demências; 

o Pessoas que efetuem terapêutica com medicamentos que interferem com os 

mecanismos de regulação da temperatura corporal; 

o Pessoas com redução da mobilidade e limitações na realização de atividades da 

vida diária; 

o Indivíduos acamados ou dependentes de segunda pessoa; 

o Pessoas sem-abrigo e pessoas em situação de exclusão social; 

o Trabalhador de sectores de atividades desenvolvidas ao ar livre. 

Conhecer os fatores 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 (fatores de 

risco associados) permitirá determinar os níveis de vulnerabilidade (níveis de risco), 

compreender as suas necessidades e adequar as respostas necessárias à proteção do seu 

estado de saúde. 
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Figura 2 – Grupos de risco para as temperaturas extremas adversa.  
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4. OBJETIVOS DO PLANO ESPECÍFICO - TEMPERATURAS 

EXTREMAS ADVERSAS – MÓDULO FRIO 
 

Este plano tem como objetivos gerais: 

I - Minimizar os efeitos negativos das vagas de frio na saúde da população do ACES através 

de uma eficaz avaliação do risco e do desenvolvimento de respostas apropriadas pelas 

entidades competentes; 

II – Operacionalizar a nível local a estratégia nacional definida pela DGS; 

III - Sensibilizar a população para adoção de medidas de prevenção e de redução do risco 

para a saúde consequentes da exposição ao frio extremo; 

IV - Consolidar as estratégias a desenvolver conjuntamente com os restantes parceiros. 

 

O presente plano tem como objetivos específicos: 

1. Promover a participação e articulação das várias entidades, nomeadamente com 

os Serviços Municipais de Proteção Civil e de Segurança Social; 

2. Assegurar a informação adequada a cada nível de alerta junto dos parceiros; 

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

mais vulneráveis sobre as medidas e procedimentos a adotar; 

4. Avaliar as atividades a nível local; 

5. Reportar as avaliações ao DSP da ARSLVT. 

 

5. ORGANIZAÇÃO, COMPETÊNCIAS E FUNCIONAMENTO 

 

5.1. ORGANIZAÇÃO 
 

As USP são responsáveis pela elaboração do Plano na área geográfica dos ACES.  

O plano prevê e propõe a articulação interinstitucional com as estruturas municipais de 

Proteção Civil, Segurança Social, Instituições Privadas de Solidariedade Social, Unidades 

Funcionais do ACES, CHO, HBA, GNR, PSP, Bombeiros e outras entidades. 
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5.2. COMPETÊNCIAS 
 

Os DE promoverão junto dos coordenadores das unidades funcionais, CHL, CHO e HBA a 

operacionalização de Planos de Contingência estruturados de forma a responder 

eficazmente aos alertas e fluxo de doentes, englobando: 

 Adequada climatização; 

 Dotação de stocks de medicamentos e meios adequados às necessidades; 

 Gestão de meios humanos e técnicos a afetar aos serviços de urgência ou 

equiparados; 

 Gestão de meios humanos para o apoio a ambulatório e visitas domiciliárias; 

 Gestão da informação e comunicação de retorno. 

Estes planos específicos devem prever o fluxo de informação, designadamente através de: 

 Funcionamento adequado das aplicações informáticas; 

 Disponibilização de acesso à informação sobre a procura dos cuidados de saúde nos 

períodos de ativação do Plano por parte das Autoridades de Saúde. 

 

Às Autoridade de Saúde compete:  

 Identificar a população vulnerável aos efeitos das Vagas de Frio, observando as 

orientações da Direção-Geral da Saúde; 

 Identificar e caracterizar potenciais locais de abrigo; 

 Articular com entidades locais/municipais de âmbito social, da saúde e da 

proteção civil, para resposta às necessidades dos grupos de população vulnerável 

identificados; 

  Avaliar o risco para a saúde da população e ajustar o nível de alerta emitido pelo 

grupo regional; 

 Difundir os níveis de alerta aos parceiros e comunidade local;  

 Divulgar medidas gerais e específicas para proteção da saúde da população;  

 Monitorizar a procura de apoio pela população; 

 Elaborar relatório síntese final de intervenção e remetê-lo para o DSP. 
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A avaliação, gestão e comunicação do risco para a saúde das populações vulneráveis é da 

responsabilidade da Autoridade de Saúde, que adequa as medidas de acordo com os níveis 

de alerta, as especificidades locais, e a disponibilidade de recursos. 

 

5.3. FUNCIONAMENTO 
 

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

Saúde Sazonal – Módulo Inverno da DGS: de 1 de Outubro de 2017 a 30 de Abril. 

 

6. NÍVEIS DE ALERTA E AVALIAÇÃO DE RISCO 
 

6.1. NÍVEIS DE ALERTA 
 

Os três níveis de alerta, consoante os possíveis efeitos sobre a saúde da população 

originados pela ocorrência das Vagas de Frio. A cada nível de alerta corresponde o 

desenvolvimento de medidas adequadas aos grupos de população vulnerável. 

Os níveis de alerta são definidos diariamente para cada distrito da zona geográfica da 

ARSLVT, sendo que ao ACES Oeste Sul importa o nível de alerta diário do distrito de 

Lisboa. Estes níveis são definidos com base na informação disponibilizada pela DGS e pelo 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). 

Também o INSA pode alertar para efeitos do frio na saúde. O Índice FRIESA é um indicador 

do impacto das temperaturas observadas e previstas na mortalidade elaborado pelo 

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. 
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Níveis de Alerta 
 

Nível 1 

 

VERDE 
Situação de 

Vigilância 

As temperaturas observadas não apresentam 

riscos para a saúde das populações 

 

Nível 2 

 

AMARELO 

São previsíveis 

efeitos sobre a 

saúde 

As temperaturas registadas (2 dias) podem 
levar ao agravamento do estado de saúde da 
população mais vulnerável e à diminuição 
das condições de conforto da população em 
geral, e que a previsão da sua continuidade 
(+ 2 dias) aconselha à tomada de medidas 
individuais de proteção e prevenção. Sendo 
desejável o reforço da capacidade de 
resposta dos serviços de saúde. 

 

Nível 3 

 

VERMELHO 

São esperadas 

consequências 

graves em 

termos de 

saúde e 

mortalidade 

As temperaturas registadas podem afectar as 
condições de saúde e conforto da população, 
com maior gravidade junto da população 
mais vulnerável e mais exposta às condições 
atmosféricas, e a previsão da sua 
continuidade aconselha a que sejam tomadas 
medidas individuais e colectivas de 
prevenção e protecção. É indispensável o 
reforço da capacidade de resposta dos 
serviços de saúde. 

 

 

6.2. AVALIAÇÃO DO RISCO 
 

Os critérios a utilizar para a avaliação do risco e adoção do nível de alerta correspondente 

são: 

o A temperatura média diária por distrito, considerando os diferentes limiares, 

bem como as temperaturas mínimas e máximas observadas por distrito; 

o Índice UTCI observado diariamente e divulgado pelo IPMA; 

o VDM observado diariamente através do Sistema de Vigilância Diária da 

Mortalidade, disponível na página da DGS. 

O nível de alerta emitido pela equipa regional (amarelo ou vermelho) será ajustado 

localmente de acordo com as especificidades de cada município dos ACES, nomeadamente: 

 Outros fatores atmosféricos que agravem o clima local (ex.: ventos fortes, 

nevoeiros, humidade, neve, gelo); 
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 Situações específicas que podem condicionar a ativação de respostas apropriadas 

(ex.: eventos ao ar livre com população vulnerável); 

 Vulnerabilidade da população local (ex.: estado de saúde, dependência social, 

condições habitacionais). 

A Autoridade de Saúde é responsável pela avaliação do risco para a saúde da população 

vulnerável e consequente promoção de respostas adequadas. 
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Comunicação e Informação 

 

7.1. FLUXOGRAMA DE COMUNICAÇÃO 
 

De acordo com o Plano de Contingência Regional, os coordenadores das USP são 

informados pelo DSP dos níveis de alerta definidos e, por sua vez, comunicam o alerta a 

todas as instituições envolvidas anteriormente definidas neste plano (estruturas 

municipais de Proteção Civil, Segurança Social, Instituições Privadas de Solidariedade 

Social, Unidades Funcionais do ACES, CHO, HBA, GNR, Polícia de Segurança Pública, 

Bombeiros, entre outras), de acordo com o fluxograma seguinte. 

 

Reciprocamente, as estruturas municipais de Proteção Civil enviam à Autoridade de Saúde a 

informação dos alertas emitidos pela mesma. 

 

7.2. INFORMAÇÃO 
 

As USP procedem à divulgação da informação sobre medidas preventivas e de atuação em 

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

Municípios, Freguesias, ACES e CHL, CHO, HBA, Segurança Social e IPSS, Bombeiros, e 

Nível de 

Alerta 
Forma de 

Comunicação 
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outros considerados pertinentes. Estes parceiros deverão estar organizados de acordo 

com a seguinte grelha: 

 

Município Identificação do parceiro Contacto Mail Contacto Telefónico 

    

 

As medidas preventivas são enviadas a todos os parceiros em suporte digital, para 

impressão e divulgação à população (ver Anexo 1). 

 

 

7. MEDIDAS DE INTERVENÇÃO 

 

Cada nível de alerta deverá ter uma resposta concertada, a ser desenvolvida pela USP, sob 

coordenação do respetivo Delegado de Saúde Coordenador 

 

NIVEL DE 
ALERTA 

MEDIDAS DE INTERVENÇÃO 

Verde 

 

Elaborar e implementar o Plano de Contingência do ACES para 

prevenir / reduzir os efeitos das Vagas de Frio; 

Identificar a população vulnerável; 

Afetar recursos (humanos, materiais); 

Delinear o sistema de liderança; 

Identificar, caracterizar e prever locais de abrigo; 

Informar a população das medidas preventivas a adotar nas situações 

de frio intenso - folhetos, rádio, jornais, bancas. 

Amarelo 

 

Divulgar a informação de Alerta à população, às Entidades 

Competentes de Saúde e a outros sectores institucionais, incluindo a 

comunicação social; 

Ativar o Plano de Contingência Local; 

Disponibilizar recursos materiais e humanos (se necessário); 
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Informar a população das medidas preventivas a adotar nas situações 

de frio intenso - folhetos, rádio, jornais, bancas; 

Reunir regularmente com os parceiros. 

Vermelho 

 

Divulgar a informação de Alerta à população, às Entidades 

Competentes de Saúde e a outros sectores institucionais, incluindo a 

comunicação social; 

Ativar o Plano de Contingência Local; 

Reforçar a capacidade de resposta; 

Informar a população das medidas preventivas a adotar nas situações 

de frio intenso - folhetos, rádio, jornais, bancas; 

Desenvolver as ações a levar a cabo nas situações de alerta para as 

Vagas de Frio com os restantes parceiros; 

Monitorizar as ações decorrentes do plano de forma a assegurar a 

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

informação, infraestruturas e equipamentos; 

Reunir regularmente com os parceiros. 

 

Para a mitigação dos efeitos sobre a saúde humana, o plano considera que deverão ser 

asseguradas as seguintes medidas: 

 Disponibilização de locais para abrigo (conforme definido pelos Serviços 

Municipais de Proteção Civil) 

 Reforço dos cuidados de higiene e vestuário adequado (agasalhos, várias camadas 

de roupa); 

 Promoção e garantia de uma alimentação adequada (líquidos e refeições quentes); 

 Garantia do abastecimento de água e energia; 

 Reforço da prestação de cuidados de saúde. 
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8. MONITORIZAÇÃO 
 

A monitorização do Plano será efetuado tendo por base os seguintes aspetos: 

o Monitorização da procura dos serviços de urgência e internamento: 

o Será efetuada através de registos de procura/afluência a consultas de 

urgência bem como internamentos relacionados com frio intenso, 

informação esta que será solicitada, ao DE do ACES e ao Diretor do CHO e 

HBA. 

o Informações reportadas às USP de situações relacionadas com Vagas de Frio; 

 

o Monitorização das medidas tomadas de acordo com o nível de alerta verificado: 

o Será efetuada no final de cada período de alerta, tendo em consideração as 

medidas definidas neste Plano. 

 

9. AVALIAÇÃO 
 

Após o período de vigência do Plano o grupo de trabalho local elabora um relatório de 

avaliação que deverá incidir sobre os seguintes aspetos: 

o Identificação dos alertas nesta época; 

o Caracterização das ocorrências da época; 

o Análise da procura dos serviços de prestação de cuidados de saúde e de urgência. 

o Análise da mortalidade associada aos períodos de alerta. 

o Avaliação do cumprimento das medidas tomadas de acordo com o pressuposto 

para cada alerta verificado; 
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