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O Plano de Contingência Saúde Sazonal - Módulo Verão (PCSS-MV), constitui-se como um 

documento estratégico que inclui quatro etapas básicas: o planeamento, a execução, a 

análise e avaliação.  

O plano operativo assenta em quatro eixos fundamentais: informação, prevenção, controlo 

e comunicação.  

O PCSS-MV orienta para o regular funcionamento ao longo da época sazonal de verão e 

promove a prevenção e controlo de situações de emergência, bem como para minimização 

das consequências negativas inevitáveis, face a quaisquer eventualidades, sejam estas 

materiais ou pessoais.



 

                                                                                                                                                                Pág. 3 / 27 

Av. Dr. Nunes da Silva 3880-113 OVAR | Tel. 256 579 200 | Fax 256 579 209 hfzovar@hovar.min-saude.pt | www.hovar.min-saude.pt  

ÍNDICE 

1. Introdução ......................................................................................... 4 

2. Objetivos do Plano ............................................................................... 6 

3. Estratificação do Risco na capacidade instalada ............................................ 6 

4. Eixos do Plano..................................................................................... 7 

4.1 – Informação ..................................................................................... 7 

4.1.1. Fontes de informação ................................................................................. 7 

4.1.2. Identificação, avaliação e comunicação de risco ................................................ 8 

4.2. Prevenção e Controlo .......................................................................... 9 

4.2.1. Medidas de Saúde Pública .......................................................................... 10 

4.2.2. Prestação de cuidados de saúde .................................................................. 10 

4.3. Comunicação ................................................................................... 11 

5. Modelo de Governança ......................................................................... 12 

6. Monitorização e Avaliação ..................................................................... 13 

7. Níveis de Alerta .................................................................................. 14 

8. Esquematização do Plano ...................................................................... 15 

9. ANEXOS ........................................................................................... 15 

 

 

 

  



 

                                                                                                                                                                Pág. 4 / 27 

Av. Dr. Nunes da Silva 3880-113 OVAR | Tel. 256 579 200 | Fax 256 579 209 hfzovar@hovar.min-saude.pt | www.hovar.min-saude.pt  

1. INTRODUÇÃO 

Portugal tem sido, ao longo dos últimos anos afetado por fenómenos climáticos extremos e decorrente da 

sua localização geográfica, pode considerar-se um dos países europeus mais vulneráveis às alterações 

climáticas e aos fenómenos climáticos extremos. 

Estas alterações de frequência e intensidade dos fenómenos climáticos extremos, que ocorrem com 

frequência na Primavera/Verão, sendo uma ameaça para a saúde pública, podem produzir efeitos graves 

na saúde humana, com um potencial aumento da morbilidade, aumento da procura dos serviços de saúde 

e mortalidade associada. 

Estes efeitos das temperaturas elevadas e das ondas de calor dependem do nível de exposição (frequência, 

gravidade e duração), da população exposta e da sensibilidade da população.  

Desta forma, não é surpreendente que a relação entre a temperatura e os seus efeitos na saúde mostre 

alguma heterogeneidade entre populações e em função da sua localização geográfica.  

Por outro lado, alguns estudos indicam que a ocorrência de temperaturas extremas no início da época 

estival, está habitualmente associada a um maior número de mortes quando comparada com ocorrências 

mais tardias. Associados a estes fenómenos, e nesta altura do ano, são ainda preocupantes os acidentes, 

os afogamentos, as toxinfeções alimentares coletivas, o aumento da população de vetores, nomeadamente 

mosquitos, e os incêndios pelos possíveis efeitos na saúde das populações. 

Acresce ainda, neste período de problemas de foro cardiorrespiratório relacionados com a poluição 

atmosférica, doenças transmitidas através da água e dos alimentos, assim como o aumento da população 

de vetores que provocam doenças tem que ser considerados em articulação. 

Em períodos de alteração climatérica em que a temperatura do ar e os níveis de humidade ultrapassam o 

intervalo ótimo de conforto, podem surgir problemas de saúde ou agravamento dos já existentes, sendo 

que as preocupações terão, pois, de ser redobradas. 

A temperatura corporal é constantemente regulada dentro de um intervalo relativamente estreito (35ºC – 

39ºC), para que a função fisiológica considerada ótima seja preservada. 

A principal fonte de ganho de calor é o próprio calor interno do corpo, denominado calor metabólico, que 

é produzido pelos processos bioquímicos que nos mantêm vivos e pela energia que utilizamos na atividade 

física. 

Os dois mecanismos fisiológicos básicos através dos quais o corpo humano dissipa o excesso de calor são: 

1) Aumento do fluxo sanguíneo na pele, que permite que o calor seja movido por convecção do 

interior do corpo para a pele; 

2) Segregação de suor para a superfície da pele para subsequente evaporação. 

Quando a temperatura exterior é superior à temperatura da pele, o único mecanismo de libertação de 

calor disponível é através da evaporação pelo suor. 
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No entanto, qualquer fator que impeça a evaporação, como humidade elevada ou reduzida passagem do 

ar (roupas apertadas, ausência de brisa), irão levar ao aumento da temperatura corporal e/ou agravar as 

condições clínicas crónicas em indivíduos mais vulneráveis. 

Um aspeto determinante da capacidade de arrefecimento do corpo por evaporação é o gradiente de 

humidade entre a pele e o ar. Quando existe suor à superfície da pele e, se a humidade do ambiente for 

baixa (humidade relativa de 20%), observa-se uma taxa relativamente alta de arrefecimento do corpo por 

evaporação. Neste caso, o indivíduo poderá suportar temperaturas atmosféricas até 50º. 

Em contraste, uma humidade relativa do ar elevada (80%) reduz a taxa de evaporação do suor limitando 

significativamente a capacidade de arrefecimento do corpo. Nesta situação, a temperatura corporal vai 

aumentar sempre que a temperatura ambiente ultrapassar os 34,4ºC, podendo levar à desidratação. 

A ingestão de líquidos garante a hidratação adequada e é independente da sensação de sede sendo a 

principal forma de prevenir os efeitos adversos resultantes da exposição ao calor intenso. 

Merece ainda salientar-se a importância do fenómeno de ‘ilha de calor urbano’, o qual ocorre, por 

definição, no interior das cidades, e corresponde a um aumento da temperatura dos espaços e do ar. 

Em contexto de calor, são necessárias medidas de adaptação pró-ativas para que os impactos nos vários 

setores, sejam moderados e minimizados. 

O Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar, adiante designado por HFZ-Ovar, dispõe de Plano de Contingência 

Saúde Sazonal (módulos de inverno e de verão) enquadrado por normativos legais1 e que adequa às 

especificidades locais com o disposto nos normativos legais em vigor e que é ativado em paralelo com o 

restante Portugal Continental, entre 1 de maio e 30 de setembro e, eventualmente, noutros períodos em 

função das condições meteorológicas. 

Sendo um documento estratégico, tem como objetivo promover a proteção da saúde dos utentes e 

colaboradores do HFZ-Ovar em relação aos efeitos negativos dos períodos de calor intenso. 

É um processo dinâmico, pois terá de ser adaptado progressivamente em função das necessidades 

encontradas, de forma a melhorar a sua eficácia no cumprimento dos seus objetivos. 

O PCSS-verão do HFZ-Ovar 2019, contempla uma estratégia de maximização dos recursos existentes, tendo 

sempre presente o seu uso eficiente, com enfoque na prevenção, porque é mais eficiente promover a saúde 

e prevenir a doença do que tratar doentes. 

Respeita o módulo calor e baseia-se num sistema de previsão, alerta, comunicação e resposta apropriada, 

sendo ativado em função das condições meteorológicas verificadas e outras, com base no risco 

estabelecido. 

 

1 - Despacho nº 2483/2017 de 23 de março do SEAS.   
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2. OBJETIVOS DO PLANO 

O presente PCSS-verão tem como objetivo geral prevenir e minimizar os efeitos negativos do calor intenso 

na saúde dos utentes/profissionais e dos grupos de risco em particular (Incluem-se nos grupos de risco: 

idosos, crianças, pessoas com doenças crónicas, por exemplo) através de uma eficaz avaliação do risco e 

do desenvolvimento de respostas apropriadas pelas entidades competentes da saúde, com base na 

disponibilização de toda a informação considerada pertinente e em colaboração com todas as entidades 

envolvidas. 

 

O presente plano tem ainda como objetivos específicos: 

• Potenciar a coordenação interinstitucional; 

• Organizar recursos humanos e materiais para cada fase de intervenção; 

• Sensibilizar os profissionais de saúde para os efeitos na saúde, do calor intenso; 

• Definir orientações/recomendações de intervenção; 

• Providenciar a informação para os grupos mais vulneráveis em particular, sobre medidas e 

procedimentos a adotar em situação de calor intenso; 

• Monitorizar a morbilidade e mortalidade, decorrente de eventuais ondas de calor. 

 

3. ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO NA CAPACIDADE INSTALADA 

SERVIÇOS CLIMATIZAÇÃO ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO 

Medicina Interna Não +++ 

Unidade de Convalescença Sim + 

Cirurgicos Ala norte sim e ala sul não ++ 

Consulta Externa Sim + 

Imagiologia Sim + 

Gestão de Doentes Sim ++ 

Laboratório Sim + 

Gabinete do Cidadão Sim + 

Sala dos servidores Sim ++ 

Gabinete de informática Sim + 

Serviço de Alimentação Sim + 
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SERVIÇOS CLIMATIZAÇÃO ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO 

Serviço de MFR Sim + 

Administração e Serv. 
Administrativos 

Sim + 

Liga dos Amigos e Sala do 
Trabalhador 

Sim + 

Serviço Farmaceutico Sim + 

Serv.Aprov.Logistica e Imobilizado Sim + 

Rouparia Não + 

Vestiários Não + 

Sala de Formação Sim + 

Casa Mortuária Não (arcas frigorificas) ++ 

Serv.Inst. Equipamentos Não + 

Central térmica Não +++ 

Posto de transformação Não +++ 

Central de gases Não +++ 

Esterilização Sim + 

Legenda:  +++ - risco elevado   /     ++ - risco médio   /   + - risco mínimo 

 

4. EIXOS DO PLANO 

4.1 – Informação 

4.1.1. Fontes de informação 

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

de fontes de informação, nomeadamente: 

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

Previsão de Índice Ultravioleta e Escala de aviso meteorológico de tempo quente; 

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

(VDM); 

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

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

 Direção-Geral da Saúde: Procura dos serviços de saúde (SIM@SNS); Vigilância de Mortalidade (eVM). 

A descrição das fontes de informação e indicadores encontra-se no Anexo I. 
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Os avisos meteorológicos de tempo quente/ temperaturas elevadas ao nível do distrito, disponíveis na 

página do IPMA, são elaborados e avaliados globalmente pelo meteorologista.  

4.1.2. Identificação, avaliação e comunicação de risco  

De acordo com o definido no Plano Saúde Sazonal Verão e Saúde 2019, a avaliação de risco para efeitos de 

aviso interno e/ou para a população, no HFZ-Ovar é efetuada pelo Exmo. Senhor Diretor Clínico e pela 

Exma. Senhora Enfermeira Diretora, com base na escala de avisos meteorológicos por tempo quente do 

IPMA, nas fontes de informação descritas em 4.1.1 e nos critérios de avaliação de risco constantes do anexo 

I, II e III.  

Esta avaliação visa, a implementação a nível local das medidas consideradas adequadas em articulação 

com os parceiros de acordo com os seus planos de contingência específicos. 

O HFZ-Ovar utiliza os indicadores que considerar pertinentes para monitorizar a situação, de acordo com 

a metodologia acordada a nível regional e tendo em conta as diretrizes nacionais. 

Considera-se que será imprescindível manter um mecanismo, para a identificação, avaliação e 

comunicação do risco que terá que ser garantida pelos responsáveis (DC e ED), bem como assegurar que a 

nível local sejam desenvolvidas as medidas necessárias em períodos de calor extremo. Neste sentido 

mantêm-se os procedimentos do ano anterior (Temperatura máxima e Mínima) relativamente aos quatro 

níveis de risco adotados e atrás referidos (anexo II e III). 

Na avaliação do risco, os responsáveis (DC e ED) terão em conta o conjunto de critérios descritos nos anexos 

I e II deste documento, nomeadamente: 

 Índice Alerta Ícaro; 

 Temperatura máxima; 

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

 Evolução diária da mortalidade VDM e eVM; 

 Procura dos serviços de saúde (CSP e hospitais); 

 Previsão de Onda de calor2 1 (IPMA); 

 Informação relevante da Proteção Civil; 

 Excedência dos níveis de ozono; 

 Previsão de Índice Ultravioleta; 

 Ocorrências locais: eventos de massas, incêndios, outros; 

 Universal Thermal Climate Index (UTCI) (IPMA); 

                                            

 

2 Considera-se que ocorre uma onda de calor quando, num intervalo de pelo menos 6 dias consecutivos, a 
temperatura máxima diária é superior em 5ºC ao valor médio diário no período de referência (Organização 
Meteorológica Mundial) 
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 “Captura” da informação através de fontes informais - epidemic intelligence2; 

 Acesso a plataformas internacionais de alerta. 

 Os níveis de risco considerados, para avaliação a nível da região, são os definidos pelo 

MeteoAlarm/Europa: 

 

Nível 1 (Verde) - Situação de vigilância; 

Nível 2 (Amarelo) - São previsíveis efeitos sobre a saúde, necessários cuidados na prática de atividades 

ao ar livre e que exijam esforços físicos. 

Nível 3 (Laranja) - prováveis efeitos sobre a saúde, necessário estar atento aos riscos de exposição. Seguir 

os conselhos das autoridades 

Nível 4 (Vermelho) - São esperadas consequências graves em termos de saúde e mortalidade.  

 

Chama-se à atenção, que os níveis de risco comunicados pela Administração Regional de Saúde do Centro 

/ Departamento de Saúde Pública (ARSC/DSP) têm como principal objetivo informar os profissionais dos 

serviços da necessidade de acionar as medidas definidas para o respetivo nível de risco (anexos II e III).  

 

4.2. Prevenção e Controlo 

O HFZ-Ovar, anualmente revê e atualiza o seu plano de contingência saúde sazonal – módulo verão, de 

acordo com a realidade local e com o disposto nos normativos legais em vigor, que é aprovado pelo 

Conselho Diretivo e enviado à ARSC para aprovação. 

Consoante a avaliação de risco, os serviços promovem a implementação das medidas consideradas 

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

Sempre que a avaliação de risco, a nível local, justifique a recomendação e adoção de medidas excecionais, 

estas devem ser comunicadas à ARSC/DSP (saudepublica@arscentro.min-saude.pt; 

JPPimentel@arscentro.min-saude.pt; JMSilva@arscentro.min-saude.pt). 

Os níveis de risco e alertas emitidos pela ARSC/DSP serão divulgados por email e, sempre que se justifique, 

e aos fins de semana por SMS.  

A DGS será também informada pela ARSC/DSP, sempre que a avaliação de risco justifique a recomendação 

e adoção dessas medidas excecionais, (calor@dgs.pt). 

                                            

 

2 http://www.gs.pt/upload/membro.id/ficheiros/i010835.pdf (vide pág. 103) 

mailto:saudepublica@arscentro.min-saude.pt
mailto:JPPimentel@arscentro.min-saude.pt
mailto:JMSilva@arscentro.min-saude.pt
mailto:calor@dgs.pt
http://www/
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4.2.1. Medidas de Saúde Pública  

Comunicação aos cidadãos, profissionais de saúde e comunicação social sobre o início do Plano “Verão e 

Saúde” através da publicação do PCSS-Módulo Verão na intranet e no site oficial do Hospital. 

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

(divulgação na intranet e no site do Hospital) 

Promover a literacia através da divulgação no site do HFZ-Ovar das recomendações para a população, e 

grupos de risco em particular, sobre medidas preventivas dos efeitos do calor intenso na saúde, bem como 

outros acontecimentos cuja frequência pode aumentar no verão. 

4.2.2. Prestação de cuidados de saúde 

Com base na informação disponível a nível nacional, regional e local, o HFZ-Ovar deve organizar-se, em 

cada momento, antecipando as necessidades de resposta face à procura (aumento da procura ou procura 

diferente da esperada) com o objetivo de minimizar os efeitos do calor intenso na saúde e nos serviços. 

Nas áreas de ambulatório e de internamento o Hospital, deve: 

 Implementar o respetivo Plano; 

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

saúde; 

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

 Identificar previamente e gerir as necessidades em estruturas, equipamentos e recursos humanos, 

com especial atenção aos períodos de férias; 

 Garantir a existência de salas climatizadas; 

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

 Identificar as pessoas mais vulneráveis (idade, isolamento social, comorbilidades, condições da 

habitação), e prever a adaptação da sua medicação, quando aplicável; 

 Garantir a adequação de cuidados, incluindo a hidratação (deve estar prevista a disponibilização 

de pontos de abastecimento de água nas salas de espera); 

 Informar os profissionais de saúde e a população, em especial os grupos de risco, sobre medidas 

relacionadas com: 

o Prevenção dos efeitos do calor intenso na saúde; 

o Prevenção de outros acontecimentos cuja frequência aumenta no Verão; 

 Adequar a oferta de consultas e de recursos: 

o Adequar os horários da consulta aberta ou de recurso; 

o Adequar o número de consultas para pedidos no próprio dia; 

o Adequar a capacidade de atendimento em Serviços de Urgência Básica e Serviços de 

Urgência; 

o Criar eventual atendimento dedicado em função da procura. 

 Cuidados em internamento: 
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o Adequar a capacidade instalada; 

o Verificar os stocks de medicamentos; 

o Prever a necessidade de expansão da área de internamento; 

o Adequar a capacidade instalada de cuidados intensivos (quando aplicável e se necessário); 

o Promover a climatização dos espaços de internamento; 

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

O HFZ-Ovar deve garantir a mais ampla divulgação destas medidas a implementar e promover o seu 

cumprimento. Estas medidas recomendadas serão ativadas quando necessário e de forma adequada, em 

função da avaliação do risco, por decisão do Conselho de Administração do HFZ-Ovar e pela Direção da 

Unidade de Convalescença. 

 

4.3. Comunicação 

O HFZ-Ovar assegura os adequados circuitos de comunicação entre os serviços, para a efetiva e atempada 

divulgação de informação, comunicação do risco e medidas a adotar. 

Para a comunicação com os profissionais e com a população serão utilizados todos os meios disponíveis, 

nomeadamente: 

 Páginas institucionais (DGS3, Portal do SNS, Portal do Utente, ARSC e outras instituições de 

saúde); 

 Linha SNS 24 (808 24 24 24); 

 Comunicação Social; 

 Redes sociais e outros suportes de comunicação. 

 Email 

 SMS. 

A comunicação com a população deve incluir: 

 Informação sobre os potenciais efeitos do calor intenso na saúde; 

 Medidas a observar para evitar os efeitos diretos e indiretos do calor intenso nos grupos de 

risco, nomeadamente informação sobre medidas de proteção individual, tais como: 

 Hidratação; 

 Alimentação; 

 Vestuário; 

 Exposição solar; 

 Atividade laboral e exercício físico ao ar livre; 

                                            

 

3 https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/calor.aspx 

https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/calor.aspx
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 Permanência em divisões mais frescas das habitações e/ou de algumas horas por dia em áreas 

climatizadas (com conforto térmico); 

 Prevenção de acidentes; 

 Segurança balnear, incluindo prevenção de afogamento; 

 Promoção de alimentação saudável, incluindo ingestão de água e prevenção de toxinfeções 

alimentares; 

 Promoção do consumo responsável de bebidas alcoólicas; 

 Prevenção de doenças transmitidas por vetores; 

 Cuidados em viagem. 

 Recomendações sobre a Linha SNS 24 (808 24 24 24), promovendo a sua utilização como 

primeiro contacto com o SNS, realçando: 

 Acessibilidade e rapidez de contacto com um serviço de saúde; 

 Aconselhamento e eventual encaminhamento para serviço do SNS mais adequado; 

 Recomendações do INFARMED,I.P. sobre a utilização e conservação de medicamentos4. 

A responsabilidade de elaborar o Plano de Contingência Regional para as Temperaturas Adversas (PCRTEA) 

compete à ARSC, bem como, a responsabilidade de informar o HFZ-Ovar e o Unidade de Convalescença do 

HFZ-Ovar sobre toda a informação relativa a eventuais alertas e avisos divulgados pela DGS e IPMA. Por 

sua vez, compete ao HFZ-Ovar e à Unidade de Convalescença do HFZ-Ovar divulgar estas informações e 

alertas às entidades locais, de acordo com o definido no seu Plano de Contingência. 

 

5. MODELO DE GOVERNANÇA 

5.1 – Conselho Diretivo do Hospital: 

 Assegura a elaboração do PCSS-módulo Verão; 

 Define grupo operativo (Diretor Clínico e Enfermeira Diretora e Comissão de Qualidade e 

Segurança do Doente); 

 Coordena e promove a resposta atempada e adequada às entidades competentes; 

 Promove a colaboração e comunicação permanente com os diferentes Serviços; 

 Determina a adequação dos recursos em função das necessidades; 

 Promove a adequação da prestação de cuidados em ambulatório; 

 Promove a adequação da prestação em cuidados de internamento. 

 

                                            

 

4http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/PRESCRICAO_DI
SPENSA_E_UTILIZACAO/MEDICAMENTOS_E_CALOR 
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6. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 A avaliação do risco associado aos efeitos negativos do calor intenso e outras situações potenciadoras de 

efeitos nocivos para a saúde é baseada nos dados obtidos pelas fontes de informação acima referidas. 

 Os avisos meteorológicos que identificam as temperaturas elevadas no distrito estão disponíveis na página 

do IPMA e são avaliadas globalmente pelo meteorologista.   

Esta informação de avisos meteorológicos é rececionada, trabalhada e disponibilizada pela Direção Geral 

de Saúde (DGS) na sua página e distribuída graficamente pelo mapa de Portugal. Em simultâneo, a 

informação é encaminhada para os Departamentos de Saúde Pública das Administrações Regionais de Saúde 

(ARSC) que utilizam os indicadores que consideram pertinentes para monitorizar a situação, de acordo com 

a metodologia acordada a nível regional.  

Os Departamentos e Unidades de Saúde Pública (DSP e USP) consoante a avaliação do risco, promovem a 

implementação das medidas consideradas adequadas, em articulação com os parceiros e de acordo com os 

planos de contingência específicos.  

Sempre que a avaliação de risco justifique a recomendação e adoção de medidas excecionais deve o HFZ-

Ovar informar a ARSC e a DGS. 

O sistema de previsão e alerta funciona durante o período em que o Plano se encontra ativado, 

correspondendo ao período de 1 de maio a 30 de setembro, podendo ser alargado em função das condições 

meteorológicas verificadas, em qualquer altura do ano, antes ou depois do seu período de ativação 

habitual.  

No anexo I apresenta-se a lista detalhada dos indicadores a monitorizar pelos responsáveis do grupo 

operativo.  
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7. NÍVEIS DE ALERTA 

São definidos 4 níveis de alerta, de acordo com o quadro anexo: 

Nível de Alerta Caraterização da situação 

Verde Situação meteorológica que não inspira cuidado. 

Amarelo 

Situação meteorológica potencialmente perigosa. Os fenómenos previstos 

não são invulgares, mas é necessário cuidado na prática de atividades 

sujeitas a riscos de carácter meteorológico. Mantenha-se informado sobre 

as condições meteorológicas previstas e não corra riscos desnecessários. 

Laranja 

Tempo perigoso. Estão previstos fenómenos meteorológicos invulgares. 

Poderá haver danos e acidentes pessoais. Mantenha-se muito vigilante e 

informe-se regularmente e em pormenor sobre as condições meteorológicas 

previstas. Inteire-se dos riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos 

das autoridades. 

Vermelho 

Tempo muito perigoso. Estão previstos fenómenos meteorológicos de 

intensidade excecional. É provável a ocorrência de grandes danos e 

acidentes, em muitos casos com riscos para a integridade física ou mesmo 

a vida, numa vasta área. Mantenha-se informado em pormenor sobre as 

condições meteorológicas previstas e os possíveis riscos. Siga as instruções 

e conselhos das autoridades em todas as circunstâncias e prepare-se para 

medidas de emergência. 

Fonte: “MeteoAlarm Europa” 
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8. ESQUEMATIZAÇÃO DO PLANO 

Fases Ações 

1. Planeamento 
1.1. Articulação com as unidades exteriores: 

Atualização do Plano de Contingência do HFZ-Ovar, em linha com as novas 

orientações; Submissão do PVS do HFZ-Ovar; 

1.2. Sistema de liderança: 

Definir elo de articulação interna e circuito de informação; 

Definir canais de sequência; 

Fluxograma apresentado em anexo II  

 1.3. Alertas e acionamento do plano  

Tendo em conta o nível de Alerta definido, serão acionados os mecanismos e 

procedimentos inerentes a cada nível (anexo III, IV, V, VI). 

2. Vigilância 

 

A fase de vigilância inicia-se a 1 de maio e termina a 30 de setembro.  

Contempla as seguintes ações:  

2.1. Atenção e comunicações dos níveis de alerta emitidos pela ARSC. 

2.2. Informação aos Profissionais de Saúde do HFZ-Ovar. 

3. Emergência 

 

A fase de emergência inicia-se com a ativação de alerta laranja e vermelho para 

os diferentes serviços e de acordo com a estratificação do risco identificado.  

Esta fase pressupõe o desenvolvimento das seguintes ações:  

3.1. Comunicação do estado de alerta internamente;  

3.2. Acionamento do plano inerente aos alertas identificados; 

3.3. Articulação com as estruturas locais ou outras de acordo com determinação 

da ARSC; 

3.4. Comunicação das medidas excecionais implementadas à DGS através do 

correio eletrónico 

4. Avaliação 
4.1. As atividades desenvolvidas de acordo com os indicadores (Anexo VIII), serão 

monitorizadas de forma continua por forma a adequar futuras intervenções e 

articulações internas e externas.  

4.2. Para tal deverá ser elaborado um relatório síntese sobre as ações 

desenvolvidas localmente durante a fase de emergência, mencionando 

potencialidades e/ou constrangimentos no desenvolvimento do Plano de 

 Contingência e indicando medidas que visem a melhoria ou eficácia de 

intervenções futuras. (Anexo VII). 

4.3. Situações em que as avaliações de risco justifiquem a implementação de medidas 

excecionais e que devem ser reportadas à DGS para o correio eletrónico  

 (saudesazonal@dgs.min-saude.pt). 

4.4. A avaliação final é realizada até 31 de outubro na ARSC tendo por base os 

indicadores aplicáveis à especificidade da instituição, acrescida de toda a outra 

informação considerada pertinente. 

Toda esta informação incorporará o relatório nacional elaborado até 30 de 

novembro.  

9. ANEXOS 

mailto:saudesazonal@dgs.min-saude.pt
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Anexo I - Indicadores de monitorização e avaliação do plano  

Indicador Fonte de informação 

Critérios para avaliação de risco 

Índice-Alerta-Ícaro (efeito do calor sobre a mortalidade) Instituto Dr. Ricardo Jorge  

Temperaturas máximas e mínimas observadas e previstas  IPMA 

Avisos meteorológicos de tempo quente  IPMA 

Procura Serviços de Saúde SNS 

Consultas em cuidados de saúde primários (CSP)  

ACES/ULS/ARSC 
(MIMUF/SIARS/Sim@SNS) 

Nº total de consultas em CSP  

Nº total de consultas não programadas em CSP 

Nº total de consultas em CSP, por grupo etário  

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

Consultas em urgência hospitalar (UH)  

Hospitais/CH/ARSC 
MIMUF/SIARSC/Sim@SNS) 

Nº total de consultas em UH  

Nº de consultas em UH, por grupo etário  

Nº total de consultas em UH com internamento  

% de consultas em UH com internamento  

Internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) 
Hospitais/CH/DGS 

Nº total de admissões em UCI 

Saúde 24 

Saúde 24/DGS 

Nº total de chamadas Saúde 24  

Nº de chamadas Saúde 24 relacionadas com “calor”  

Nº de chamadas Saúde 24 por algoritmo “queimaduras”  

Nº de chamadas Saúde 24 por algoritmo “exposição ao sol” 

Nº de chamadas Saúde 24 por tipo de encaminhamento 
(emergência, urgência hospitalar, CSP, autocuidados) por calor 

% de chamadas Saúde 24 relacionadas com “calor” 

Nº de chamadas Saúde 24 referenciadas ao INEM  

Emergência médica - INEM  

INEM Nº total de ocorrências  

Nº total de acionamentos  

Mortalidade  

Nº de óbitos diários 
DGS (SICO) / Instituto Dr. Ricardo 

Jorge (VDM) 

Nº de óbitos por afogamento diários DGS (SICO) 

Excesso de mortalidade por todas as causas – VDM Instituto Dr. Ricardo Jorge  

Informação Complementar  

“Captura” da informação através de fontes informais DGS 

Acesso a plataformas internacionais de alerta (acesso restrito) DGS 
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Anexo II - Critérios de avaliação do nível de risco 

CRITÉRIO: Índice Alerta Ícaro  

a) PLANO DE ATUAÇÃO PARA SISTEMA DE ALERTA VERDE: situação de vigilância 

 Área de Intervenção: Medidas preventivas a tomar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alerta 

verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar condicionado 

 

 

Ventoinhas 

 

 

 

 

Janelas e portas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salas 

 

 

 

 

 

 Verificar o funcionamento do sistema de ar condicionado nos 

serviços que possuem, e garantir a sua manutenção. 

 Deve assegurar-se que em pelo menos uma divisão por 

serviço se consiga uma temperatura média de 25ºC. 

 

 Verificar o funcionamento das ventoinhas e garantir a sua 

manutenção, de forma a quando necessárias poderem ser 

utilizadas; 

 

 Fechar as janelas e respetivos meios de proteção, 

particularmente das fachadas mais expostas ao sol, 

mantendo-as dessa forma, enquanto as temperaturas 

exteriores se encontrarem mais elevadas que as interiores; 

 Manter as portas exteriores abertas o mínimo de tempo 

possível de forma a minimizar a entrada de ar quente; 

 Aos serviços que não possuem ar condicionado assegurar que 

existe pelo menos uma divisão ampla onde se possam colocar 

ventoinhas, para acolher os utentes, na qual estes devem 

permanecer, pelo menos, três horas por dia no período de 

maior calor; 

 Ao entardecer, quando a temperatura no exterior for inferior 

àquela que se verifica no interior do edifício, deve promover-

se a circulação do ar. 

 

 Verificar a existência de termómetros nas salas para 

avaliação da temperatura ambiente; 

 Se a temperatura for elevada e não existir sistema de 

climatização, utilizar ventoinhas e distribuir garrafas com 

gelo pela sala de forma a facilitar a descida da temperatura 

ambiente; 

 Dispor de um número suficiente de sistemas de ventilação, 

nebulizadores de água e toalhas/toalhetes húmidos; 
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Alerta 

verde 

 

Alimentação 

 

 

 

Utentes 

 

 

Sensibilização 

 

 

 Assegurar ao utente acesso permanente de água para 

consumo; 

 Assegurar outras alternativas hídricas, como infusões de 

ervas e/ou sumos naturais de fruta sem adição de açúcar; 

 Elaborar ementas com alimentos com elevado teor de água e 

sais minerais (ex.: frutas, legumes crus e sopa). 

 As refeições e o aporte de água devem ser fracionadas ao 

longo do dia; 

 Acautelar as condições de armazenamento e conservação dos 

alimentos (frigoríficos, arcas congeladoras); 

 

 Providenciar para que os utentes não permaneçam nas 

divisões mais expostas ao sol, devendo estes, 

preferencialmente, permanecer nas divisões viradas a Norte; 

 Verificar as reservas de soros intravenosos. 

 Elaborar planos de vigilância e de ação em caso de calor 

intenso, particularmente das pessoas em risco; 

 Verificar se o plano para a eventualidade de uma situação de 

crise e/ou de alerta, relativamente aos seguintes pontos, 

está atualizado: 

 Mobilização de profissionais; 

 Adaptação dos planos de vigilância e ação; 

                - Solicitação da colaboração dos familiares dos utentes; 

 Solicitação da colaboração de redes de voluntários; 

 Reforçar a vigilância nomeadamente as modificações de 

comportamento. 

 Sensibilizar os profissionais que estão em contacto com os 

utentes para os problemas que poderão ocorrer numa 

situação de calor, identificando-os e definindo as medidas de 

prevenção a tomar; 

 Privilegiar o 1º contato com saúde 24 

 

 

Observações: 
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b) PLANO DE ATUAÇÃO PARA SISTEMA DE ALERTA AMARELO: São previsíveis efeitos sobre a saúde, 

necessários cuidados na prática de atividades ao ar livre e que exijam esforços físicos 

 Área de Intervenção: Medidas de proteção a tomar: 

 

 

Alerta 

Amarelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alerta 

Amarelo 

Estrutura/Ambiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Utente Internamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monitorizar a temperatura através de termómetros de 

parede,; 

 Regular o ar condicionado para o intervalo entre os  22 

e 25ºC; 

 Manter as portas e janelas fechadas e sempre que 

possível as persianas corridas; 

 Colocar ventoinhas em locais estratégicos bem como nos 

prés definidos para refrescar o ambiente se necessário; 

 Manter as portas de acesso ao exterior o mínimo de 

tempo abertas; 

 Aproveitar o arrefecimento do exterior para abrir portas 

e janelas de forma a refrescar, no final da tarde e da 

noite, minimizando os riscos de corrente de ar; 

 Desligar lâmpadas de locais que não estejam a ser 

utilizados; 

 Desligar equipamentos que geram calor como 

televisores; estufas …, sempre que não estejam a ser 

utilizados, e reduzir ao mínimo o nº de computadores 

ligados. 

 Controlo da temperatura de 1x turno e/ou SOS; 

Monitorização da diurese e TA 1x turno; 

 Adaptações da terapêutica de acordo com o quadro 

clinico, pelo médico do utente/residente; 

 Foco a outros sintomas de calor: fadiga, indisposição, 

fraqueza, cefaleias, tonturas, náuseas, vómitos, 

vertigens, perturbações do sono e desorientação. 

 Posicionar os utentes acamados com maior frequência e 

mudar a roupa de cama e do utente sempre que se 

justificar,  

 duches de água tépida; 

 Evitar a circulação de utentes, pelo exterior do HFZ-

Ovar durante os períodos de maior calor; 
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Alimentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestuário 

 

 

 

Utente ambulatório 

 Fornecer dietas de fácil digestibilidade, evitando 

refeições com excesso de gordura e muito 

condimentadas; 

 Promover a ingestão total da sopa do almoço e jantar 

pelo elevado aporte de água; 

 Promover adesão ao consumo da fruta fresca com 

elevado teor de água entregue como sobremesa nas 

refeições principais; 

 Reforçar aporte hídrico, se não houver contraindicação; 

 Garantir aporte de água na consistência tolerada, 

recorrendo ao uso de espessantes no caso dos utentes 

com alterações da deglutição; 

 No caso de utentes com SNG, aumentar aporte de água 

para além da contida na fórmula entérica e/ou 

alimentação, de acordo com: 

Administração contínua, recorrer ao uso de hidrobag´s 

para administrar água em débito baixo e continuo; 

Administração por bolus, administrar pequenos volumes 

de água (30 a 50 ml) antes e depois das refeições. 

Restantes volumes em maior quantidade nos intervalos 

das refeições; 

 Avaliar recurso a soroterapia, de acordo com prescrição 

médica e em caso de necessidade; 

 Manter boca e lábios humedecidos recorrendo se 

necessário ao uso de compressas; 

 Ter atenção aos utentes com autonomia reduzida para 

a ingestão de líquidos e tentar mobilizá-los para uma 

sala mais fresca; 

 Para os utentes que necessitam de ajuda total ou parcial 

estabelecer plano de interajuda de forma a mante-los 

hidratados; 

 

 No que respeita a vestuário, incentivar os utentes para 

usarem roupas de algodão leves, largas e confortáveis. 

 Climatizar as salas de espera com as temperaturas 

adequadas; 

 

 Assegurar aos utentes em espera acesso permanente de 

água para consumo, com a colaboração da LADHO; 
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 Manter vigilância dos utentes em espera para evitar 

situações de risco, com apoio da LADHO; 

 Evitar que os utentes permaneçam no exterior enquanto 

as temperaturas estiverem elevadas; 

 Reduzir ou adequar os planos terapêuticos de 

reabilitação de forma a minimizar o esforço; 

 Fornecer informação aos utentes que ajudem a 

minimizar os efeitos de calor dentro e fora da 

Instituição. 

 Observações  

 

 

 

 

 

 

c) PLANO DE ATUAÇÃO PARA SISTEMA DE ALERTA LARANJA: prováveis efeitos sobre a saúde, 

necessário estar atento aos riscos de exposição. Seguir os conselhos das autoridades 

 Área de Intervenção Medidas de proteção a tomar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alerta 

Estrutura/ Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utentes do Internamento 

 Aplicar as recomendações do alerta amarelo,  

 No início da manhã pelas 7H.30 e até 8H.30, arejar os 

espaços abrindo janelas em especial do lado norte e neste 

período desligar o ar condicionado; 

 Alerta para o reforço de garantia da segurança dos utentes. 

 Após o período de arejamento, deve fechar-se as janelas e 

persianas na medida da necessidade da luz natural e ligar 

o ar condicionado ao intervalo dos 22/ 25ºC; 

 No final da tarde quando a temperatura do exterior for 

inferior à do interior arejar os espaços fazendo circular o 

ar.  

 Nos locais que não possuem ar condicionado devem 

adequar-se as medidas estruturais e colocar ventoinhas; 

 Se for necessário deve recorrer-se a colocação de garrafas 

de gelo que ajudam a humidificar o ambiente. 

 Verificar se a sala para os contextos críticos, se encontra 

em condições de receção e climatização adequadas; 
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Laranja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentação 

 

 

Utentes do Ambulatório 

 

Colaboradores 

 Aplicar as recomendações do alerta amarelo, disponibilizar 

banhos de água tépida regularmente e ajustados à situação 

clinica; 

 Utentes com febre/ hipertermia devem ajustar 

monitorização a plano de cuidados críticos; 

 

  Sempre que a diurese seja inferior a 1000ml associar ao 

plano de cuidados o balanço hídrico, para melhor controlo 

de perdas; 

 Todos os utentes assinalados com risco moderado/ severo 

por médico/ enfermeiro, devem ser mobilizados para a sala 

de contexto critico; 

 Se for necessário deve recorrer-se a colocação de garrafas 

de gelo que ajudam a humidificar o ambiente. 

 Aplicar as recomendações do alerta amarelo,  

 Aplicar as recomendações do alerta amarelo, Todos os 

utentes assinalados com risco moderado/ severo por 

médico/ enfermeiro, devem ser mobilizados para a sala de 

contexto crítico; 

 Mobilizar-se ou mobilizar colaborador para a sala de 

contexto crítico, sempre que surjam manifestações de 

sintomas de calor.  

 Observações 

 

d) PLANO DE ATUAÇÃO PARA SISTEMA DE ALERTA VERMELHO: São esperadas consequências graves em 

termos de saúde e mortalidade 

 Área de Intervenção Medidas de proteção a tomar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alerta 

Estrutura/ Ambiente 

 

 

 

Utentes do Internamento 

 

 

 

Alimentação 

 

 

 Aplicar as recomendações do alerta laranja,  

 Deslocar os utentes críticos para os espaços mais 

climatizados, seguros e ajustados à situação clinica; 

 Se necessário humidificar estrutura física envolvente. 

 

 Aplicar as recomendações do alerta laranja,  

 Reforçar recursos; 

 Reforçar stocks; 

 Redobrar vigilância aos utentes em adequação ao plano 

terapêutico; 

 

 Aplicar as recomendações do alerta laranja,  

 Redobrar a vigilância de sinais e sintomas de 

desidratação; 

 Reforçar meios e recursos;  
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Vermelho 

 

 

 

 

 

 

Utentes do Ambulatório 

 

 

 

Colaboradores 

 Aplicar as recomendações do alerta laranja,  

 Reforçar a vigilância da sala de utentes em contexto 

crítico; 

 Informar meios ao dispor; 

 

 Aplicar as recomendações do alerta laranja,  

 Reforçar canais de comunicação com os parceiros 

externos, mantendo toda a informação atualizada;  

 Informar e sensibilizar os colaboradores para as medidas 

adicionais a serem tomadas em contexto de catástrofe 

(PSI); 

 Manter os elementos da estrutura interna de segurança 

em alerta máximo, devendo constitui-se gabinete de 

crise;  

 Informar e divulgar meios disponíveis, privilegiando a 

informação externa; 

 Conhecer os "locais de abrigo temporários e divulgar; 

 Promover reuniões com os parceiros para avaliação da 

situação, definição de estratégias e medidas adicionais a 

tomar; 

Observações: 
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CRITÉRIO: Temperaturas máximas  

Critério Período Aplicação 
Temperatura 
Máxima 

Alerta 

Temperatura Máxima 

Maio e 
Junho 
 

_ <32ºC 

 
1 dia temp. observada 
+ 
2 dias temp. previstas 

 32ºC – <35ºC ] 

 
1 dia temp. observada 
+ 
2 dias temp. previstas 

 35ºC – <38ºC ] 

 
3 dias temp. observadas 
+ 
2 dias temp. previstas 

 38ºC 

 

Julho, 
Agosto e 
Setembro  

_ ≤32ºC 

 
1 dia temp. observada 
+ 
2 dias temp. previstas 

>32ºC – <35ºC] 

 
1 dia temp. observada 
+ 
2 dias temp. previstas 

 35ºC – <38ºC ] 

 
3 dias temp. observadas 
+ 
2 dias temp. previstas 

 38ºC 

 

 

CRITÉRIO: Temperaturas mínimas  

Critério Período Aplicação 
Temperatura 

Máxima 
Alerta 

Temperatura Mínima 

Maio a 

Setembro 

 

_ <23ºC 

 

2 dia temp. observada 

+ 

2 dias temp. previstas 

 

  23ºC – <25ºC ] 

 

 25ºC – ≤26ºC ] 

 

3 dias temp. 

observadas 

+ 

2 dias temp. previstas 

> 26ºC 
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Anexo III – Tipo de intervenção por nível de risco 

ENTIDADE Nível de 
Alerta 1 

Nível de Alerta 2 Nível de 
Alerta 3 

Nível de Alerta 4 

ARSC 
DSP 
GOR 

Manutenção 
das medidas 
gerais 

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

Reforçar as 
medidas 
aplicadas no 
nível 2. 
 
Preparação 
para eventuais 
medidas de 
emergência 

Reforçar a articulação com 
os serviços de saúde locais 
e entidades envolvidas no 
PCSS-Módulo Verão  
Assegurar a resposta dos 
serviços de saúde através 
da tomada de medidas 
adequadas  
Divulgar recomendações ou 
orientações aos serviços de 
saúde e informações à 
população em geral   
 
Comunicar os avisos 
meteorológicos por 
temperatura elevada 
Comunicar o nível de risco, 
aos serviços de saúde e 
entidades envolvidas  
Comunicar, à Coordenação 
Nacional do PCSS-Módulo 
Verão, informação sobre os 
locais de abrigo ativados 

ACeS/ULS 
 
 USP 

Manutenção 
das medidas 
gerais 

Assegurar a capacidade 
de resposta na 
prestação de cuidados  
Assegurar, em 
articulação com a USP, 
a vigilância dos grupos 
mais vulneráveis  
Garantir a articulação 
interinstitucional 
dentro e fora do setor 
da saúde 
 
Divulgar a informação à 
população e 
instituições envolvidas 
Preenchimento do 
formulário da DGS 
disponível on-line 
relativo à informação 
de retorno 
Comunicar a 
informação referente 
aos locais de abrigo 
ativados ao GOR 
 
 
 
 

Reforçar as 
medidas 
aplicadas no 
nível 2 
 
Preparação 
para eventuais 
medidas de 
emergência 

Assegurar a capacidade de 
resposta na prestação de 
cuidados  
Assegurar, em articulação 
com a USP, o 
acompanhamento dos 
grupos mais vulneráveis  
Reforço da articulação 
interinstitucional dentro e 
fora do setor da saúde 
Divulgação da informação 
à população e instituições 
envolvidas 
Preenchimento do 
formulário da DGS 
disponível on-line elativo à 
informação de retorno 
Comunicar a informação 
referente aos locais de 
abrigo ativados ao GOR 
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Hospitais 

Manutenção 
das medidas 
gerais  

Assegurar a capacidade 
de resposta na 
prestação de cuidados  
 
Articular com serviços 
de saúde da área 
geográfica  
Verificar o correto 
funcionamento dos 
sistemas de 
climatização em todos 
os serviços.  
Preencher o formulário 
da DGS disponível on-
line relativo à 
informação de retorno 

Reforçar as 
medidas 
aplicadas no 
nível 2 
 
Preparação 
para eventuais 
medidas de 
emergência 

Assegurar a capacidade de 
resposta na prestação de 
cuidados  
 
Articular com serviços de 
saúde da área geográfica 
Verificar o correto 
funcionamento dos 
sistemas de climatização 
em todos os serviços.  
Preencher o formulário da 
DGS disponível on-line 
relativo à informação de 
retorno  

Unidades 
Internamento 
da RNCCI 

Manutenção 
das medidas 
gerais  
 
 

Assegurar a resposta da 
Unidade de 
Internamento da RNCCI 
Articular com o Centro 
Hospitalar/Hospital da 
área geográfica  
Preencher o formulário 
da DGS disponível on-
line relativo à 
informação de retorno 

Reforçar as 
medidas 
aplicadas no 
nível 2 
 
Preparação 
para eventuais 
medidas de 
emergência 

Assegurar a resposta da 
Unidade de Internamento 
da RNCCI 
Reforçar a articulação com 
o Centro 
Hospitalar/Hospital da 
área geográfica  
Preencher o formulário da 
DGS disponível on-line 
relativo à informação de 
retorno 
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Anexo IV - AVALIAÇÃO /COMUNICAÇÃO:  

FORMULÁRIO DE RELATÓRIO SINTESE DE AVALIAÇÃO     

Período de     ____/____/____ a ____/____/____ 

Ações Desenvolvidas Constrangimentos detetados Propostas de melhoria 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Elaborado por:_____________________________________________________________  

 

Nº Mec. ______________                                                                                    
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