
 

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitido por: Diretor Clínico                         Enfermeira Diretora Data: Setembro 2019 

Aprovado  
pelo 

Conselho Diretivo 

O Presidente do CD 
 

Data: 
10.09.2019 
 

PLANO DE CONTINGÊNCIA SAUDE SAZONAL  

MÓDULO INVERNO 2019 / 2020 

 



  
 

 

Página 2 de 20 

Índice 

1. Introdução ................................................................................................................... 3 

1.1. Fatores que podem influenciar as lesões causadas pelo frio: ............................ 3 

1.2. Efeitos na Saúde ..................................................................................................... 4 

1.3. Grupos vulneráveis ................................................................................................ 4 

1.4. Considerações gerais relativas à Gripe ................................................................ 5 
1.4.1. Quadro clínico da gripe ..................................................................................................... 5 

2. Objetivos do PCTEA-Inverno ..................................................................................... 6 

3. HFZ – Capacidade Instalada ....................................................................................... 7 

4. RECURSOS HUMANOS .............................................................................................. 8 

5. Sistema de Previsão e Alerta ..................................................................................... 8 

5.1. Fontes de Informação............................................................................................. 8 

5.2. Identificação, avaliação e comunicação de risco ................................................. 9 

5.3. Prestação de cuidados de saúde .......................................................................... 9 

6- Monitorização e Avaliação .......................................................................................... 12 

6.1 Acompanhamento e monitorização ..................................................................... 12 

6.2 Avaliação do Plano ............................................................................................... 13 

7 Caracterização do Plano........................................................................................... 14 

7.1 Fase de Planeamento ........................................................................................... 14 

7.1.1 Articulação com as unidades exteriores ......................................................................... 14 
7.1.2 Sistema de liderança ....................................................................................................... 14 
7.1.3 Alertas e acionamento do plano ..................................................................................... 14 

7.2 Fase de Vigilância ................................................................................................. 14 

7.3 Fase de Intervenção ............................................................................................. 14 

7.4 Fase de Emergência ............................................................................................. 15 

7.5 Fase de Avaliação ................................................................................................. 15 

8 ANEXOS ..................................................................................................................... 16 

Anexo I – Fluxograma de Comunicação e articulação intrainstitucional................... 17 

Anexo II – Plano de atuação em função do Nível de Alerta ........................................ 18 

Anexo III - Formulário de Relatório Síntese de Avaliação ........................................... 20 

 

 

 

 



  
 

 

Página 3 de 20 

1. INTRODUÇÃO 

No Outono/Inverno, verifica-se em Portugal um decréscimo das temperaturas, o que leva a que se assista 

a um aumento das infeções respiratórias na população, maioritariamente devidas à epidemia sazonal da 

gripe, e de outros agentes virais e bacterianos que ocorrem em simultâneo com a gripe.  

O Plano de Contingência para Temperaturas Extremas Adversas está enquadrado por normativos legais1, 

reforçando a importância e a necessidade dos serviços de Saúde implementarem os seus Planos de 

Contingência específicos com objetivo de minimizar os potenciais efeitos do frio extremo na saúde da 

população. Tal como no Modulo Verão, também o Modulo Inverno está incluído no Plano Saúde Sazonal.  

O Plano de Contingência para Temperaturas Extremas Adversas – Módulo Inverno, doravante designado 

por PCTEA-Inverno, do Hospital Dr. Francisco Zagalo–Ovar está elaborado em cumprimento do Despacho 

2483/2017(abaixo descrito), de 23.03, das orientações da DGS – Direção Geral da Saúde e da ARSC –

Administração Regional do Centro e vigora de 01 de Outubro de 2019 a 30 de Abril de 2020, podendo 

ainda incluir outros períodos em função das condições meteorológicas. 

O PCTEA-Inverno é um documento orientador que permite ao hospital alinhar-se com as politicas 

nacionais e locais, definir os seus objetivos, metodologias, medidas e atividades, bem como circuitos de 

informação interna, para a sua operacionalização. 

É um plano preventivo, preditivo e reativo, pretendendo-se desta forma valorizar a intervenção e 

comunicação contínua, ao longo do ano, adaptando-as à sazonalidade e às suas especificidades. 

Apresenta uma estrutura estratégica e operativa que ajudará a controlar uma situação de emergência e 

a minimizar as suas consequências negativas. Procura garantir a continuidade do funcionamento da 

organização, face a quaisquer eventualidades, sejam estas materiais ou pessoais, com respeito pela 

particularidade institucional.  

Face à experiencia e ao conhecimento adquirido ao longo dos últimos anos, com reconhecido impacto na 

saúde individual e na gestão das organizações,alguns fatores foram identificados e tidos em consideração. 

1.1. Fatores que podem influenciar as lesões causadas pelo frio: 
 Baixas temperaturas, 

 Vento e humidade, 

 Exposição da pele ao frio, 

 Contacto com metais, 

 Vasoconstrição, 

 Desidratação, 

 Deficiência alimentar, 

 Alcool, cafeina e nicotina, 

 Doenças crónicas. 

                                            
1 Despacho nº 2483/2017, de 23 de março SEAS 
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1.2. Efeitos na Saúde 

Às épocas frias do ano estão associados níveis de mortalidade mais elevados e a ocorrência mais frequente 

de doenças ou agravamento de algumas patologias pré-existentes.  

Os problemas agudos e diretos de saúde mais usualmente associados ao frio são: 

 Enregelamento, 

 Hipotermia. 

O enregelamento resulta da exposição excessiva ao frio, manifestando-se por arrepios, sensação de 

formigueiro e adormecimento dos pés, mãos e orelhas; pele branca ou cinzento-amarelada; baixa 

progressiva de temperatura com extremidades geladas, insensibilidade às lesões; dor intensa nas zonas 

enregeladas, que vai diminuindo devido ao efeito anestésico do frio; caimbras, estado de choque. Pode 

provocar lesões permanentes no corpo humano, conduzindo, nos casos mais graves à amputação. 

 O risco de enregelamento é maior nas pessoas com problemas de circulaçao sanguinea ou que não usam 

o vestuário adequado. 

A hipotermia consiste numa temperatura corporal anormalmente baixa, situação em que todo o corpo 

arrefe, atingindo temperaturas potencialmente perigosas. Ocorre fequentemente quando a pessoa 

permanece em ambientes frios por longos períodos de tempo. Os sintomas podem ser: 

Ligeiros – sensação de frio, tremores, letargia motora, espasmos musculares. A pele fica fria, as 

extremidades do corpo apresentam tonalidade cinzenta ou levemente arroxeada (cianótica). 

Moderados – Sonolência, prostação, rigidez muscular, alterações de memória. 

Graves- alterações do ritmo cardiaco, alterações do estado de consciência, e mesmo morte. 

Os efeitos  indiretos sobre a saúde causados mais usualmente e associados ao frio são: 

 Doenças agudas em especial do aparelho respiratório, 

 Sindrome de Raynaud, 

 Fadiga física, perda de sensibilidade, 

 Aumento da sobrecarga do aparelho cardio-circulatório, 

 Agravamento de doenças cardiovasculares e respiratórias, 

 Agravamento de doenças crónicas do foro musculo-esquelético e metabólico, 

 Agravamento de doenças crónicas do foro mental, 

 Síncope. 

 

1.3. Grupos vulneráveis 

Os grupos mais vulneráveis são as faixas etárias extremas ou portadores de doença: 

 As crianças, particularmente os recém-nascidos; 

 Os idosos; 
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 Portadores de doenças crónicas (asma, diabetes, bronquite, doenças cardíacas, doenças 

reumáticas e doenças da tiroide); 

 Pessoas com doenças mentais e alcoolismo; 

 Uso crónico de terapêuticas que interferem com os mecanismos de regulação da temperatura 

corporal; 

 Pessoas com redução da mobilidade e limitação na realização das atividades da vida diária; 

 Pessoas acamadas ou dependentes de terceira pessoa; 

 Pessoas sem abrigo e pessoas em situação de exclusão social; 

 Trabalhadores de sectores de atividades desenvolvidas ao ar livre. 

 

1.4. Considerações gerais relativas à Gripe 

1.4.1. Quadro clínico da gripe 

 Nos doentes com gripe os sintomas mais frequentes são: febre, nariz entupido, tosse, dor de garganta. 

Podem referir dores de cabeça, dores musculares, arrepios, ardor de olhos, fadiga, vómitos, diarreia. 

A gripe transmite-se de pessoa a pessoa, através de contacto próximo. O período de incubação da gripe 

oscila entre as 48 e as 72 horas. O período de maior transmissibilidade ocorre imediatamente após o 

aparecimento dos sintomas. As pessoas doentes podem continuar a expelir vírus até 5 dias após o 

aparecimento da sintomatologia (7 dias nas crianças).  

A transmissão ocorre, sobretudo, através de gotículas infetadas de grande dimensão e do contacto direto 

ou indireto com secreções respiratórias recentes . A transmissão através de gotículas de grande dimensão 

implica o contacto do nariz, boca ou da conjuntiva ocular de uma pessoa suscetível com as gotículas 

infetadas libertadas pela tosse, espirro ou fala dos doentes. Esta transmissão requer o contacto próximo 

entre a fonte e o indivíduo recetor (distância inferior a 1 metro), uma vez que as gotículas de grande 

dimensão não permanecem suspensas no ar e, geralmente, alcançam apenas curtas distâncias. A 

transmissão através de gotículas de grande dimensão pode ser prevenida pelo uso de métodos de barreira 

entre o doente e os seus contactos (por exemplo, máscara cirúrgica) e pela adoção de medidas de higiene 

respiratória (por exemplo, cobrir a boca ou o nariz ao tossir ou espirrar). O vírus da gripe pode também 

transmitir-se através do contacto com a pele, principalmente as mãos, ou com objetos inanimados (por 

exemplo, lenços de assoar usados) recentemente contaminados.  

O vírus da gripe pode sobreviver durante algum tempo fora do corpo humano, o que viabiliza a sua 

transmissão através de superfícies ou objetos contaminados. A sobrevivência deste vírus em superfícies 

não porosas pode ir até 48 horas e em superfícies porosas (por exemplo, papel e tecidos) até 12 horas. A 

contaminação das mãos a partir de superfícies inertes pressupõe que estas possuam uma carga viral 

elevada, semelhante à das secreções nasais nos períodos precoces da doença.  

A higiene frequente e correta das mãos reduz a probabilidade de contaminação do ambiente e da 

transmissão de infeções respiratórias em geral. 

A incerteza que rodeia a ameaça de uma pandemia de gripe e o desconhecimento científico quanto a uma 

série de fatores condicionantes de uma resposta efetiva e eficiente justificam que esteja prevista a 
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revisão e atualização periódica do Plano de Contingência Local, em parte ou no todo, em função da 

evolução do conhecimento, da epidemiologia da doença, das recomendações do Plano de Contingência 

Nacional e das recomendações entretanto emanadas pela DGS. 

2. OBJETIVOS DO PCTEA-INVERNO 

O presente Plano tem como objetivo geral, minimizar os efeitos negativos do frio extremo, das infeções 

respiratórias associadas, nomeadamente da gripe, na saúde da população em geral e dos grupos de risco 

em particular, 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 para salvaguardar a propagação da cadeia 

de contaminação e reduzir a incidência e a transmissão garantindo as condições de proteção e conforto 

a utentes/colaboradores. 

O presente Plano tem ainda como objetivos específicos: 

 Potenciar a coordenação interinstitucional; 

 Melhorar o sistema de previsão, alerta e resposta; 

 Definir orientações/recomendações de intervenção; 

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

procedimentos a adotar em contexto de frio e de gripe; 

 Monitorizar a morbilidade e mortalidade, decorrente de eventuais casos de frio e gripe; 

 Minimizar o impacto, durante os períodos de risco e preservar o regular funcionamento do HFZ 

Ovar; 

 Minimizar o risco de transmissão nosocomial do vírus da gripe; 

 Providenciar a informação essencial à tomada das decisões que fundamentem a resposta dos 

serviços de saúde, nos campos da prevenção, contenção e controlo da gripe; 

 Garantir a comunicação eficaz e célere entre todos os intervenientes na avaliação de risco, na 

gestão do risco, na execução das medidas de resposta e com a população em geral; 

 Prestar os cuidados de saúde adequados aos doentes com gripe pandémica, incluindo o 

tratamento da doença e das suas complicações e a administração da vacina específica, quando 

disponível (considerar o número potencialmente elevado de pessoas que poderão estar doentes 

em simultâneo); 

 Garantir condições de trabalho seguras aos profissionais de saúde; 

 Otimizar a gestão dos recursos humanos e materiais; 

 Assegurar o enquadramento legislativo e normativo necessário à execução dos planos de 

contingência aos níveis nacional, regional, local e da instituição; 

 Assegurar, durante a pandemia, e tanto quanto possível, a prestação de cuidados de saúde 

noutras situações de doença que exijam cuidados imediatos ou continuados; 

 Contribuir para o apoio psicossocial, durante a pandemia, se necessário, aos doentes e familiares, 

aos profissionais de saúde e a outros profissionais prioritários, assim como às respetivas famílias; 

 Assegurar a gestão dos processos de remoção de cadáveres; 
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 Contribuir para a redução do impacto da pandemia na vida social e económica e na rede do 

Serviço Nacional de Saúde. 

 

3. HFZ – CAPACIDADE INSTALADA 

O HFZ Ovar tem  28 camas (16 camas de internamento médico, 12 camas de internamento cirúrgico) e 

mais 20 camas de cuidados continuados. Dispõe de uma Consulta Pediátrica Não Programada . A atividade 

cirurgica é exclusivamente programada .O internamento médico e cirúrgico de doentes articula-se  com 

o serviço de urgencia/emergência  do CHEDV, EPE para os utentes do concelho de Ovar. Não tem serviço 

de urgência nem consultas não programadas de adultos. 

Em 2019 foi criada a equipa de Equipa Intra-hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos e a Unidade de 

Hospitalização domiciliária. 

SERVIÇOS: População vulnerável ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO 

Medicina Sim ++++ 

Convalescença Sim +++ 

Cirurgia Sim ++

Consulta Externa Sim +++ 

Hospital de Dia Sim +++ 

Unidade de Hospitalização Domiciliária Não  + 

Imagiologia Sim ++ 

Admissão de doentes Sim +++ 

Laboratório Sim ++ 

Gabinete do utente Sim + 

Sala dos servidores Não + 

Sala de informática Não + 

Fisioterapia Sim ++ 

Administração Não + 

Liga e sala funcionário não + 

Farmácia Não + 

Aprovisionamento Não + 

Rouparia Sim + 

Vestiários Não + 

Sala Formação Não + 

Casa Mortuária Sim ++ 

SIE Não + 

Central térmica Não + 

Posto de transformação Não + 

Central de gases Não + 

Esterilização Sim + 

Legenda:  +++ - risco elevado   /     ++ - risco médio alto / ++ - risco médio baixo  /   + - risco mínimo 
A Unidade de Convalescença está condicionada á articulação da RNCCI. 
A Unidade de internamento cirurgico está condicionada ás exigencias para minimização da infecção cruzada. 
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4. RECURSOS HUMANOS 
 

Os recursos humanos do HFZ Ovar são escassos e estão muito dependentes nas categorias técnicas de 

prestação direta à prestação de cuidados, da disponibilidade da colaboração em regime de prestação de 

serviços por profissionais também condicionados ao recrutamento pelas suas instituições de origem. Deste 

modo em caso de alerta vermelho terá de ser equacionada o regime de exceção para aumento do trabalho 

extraordinário já ordinariamente significativo. 

 

5. SISTEMA DE PREVISÃO E ALERTA 
 

Os níveis e critérios de Alerta e fluxos de informação, pretendem-se alinhados com o PCTEA-Inverno, 

baseados nas Orientações Técnicas que foram e que irão sendo publicadas e atualizadas de acordo com 

as vagas de frio e a evolução epidemiológica da gripe e dos conhecimentos técnico-científicos. 

A este respeito, foi criada a Via Verde para a PNEUMONIA, no adulto e na CRIANÇA (PAC). Esta via verde 

permite agilizar o atendimento aos doentes com suspeita de pneumonia, dando-lhes prioridade na 

avaliação clínica e realização de exames auxiliares de diagnóstico, sendo atendidos de forma mais rápida 

para evitar evolução clínica desfavorável. Se se confirmar esse diagnóstico, o doente poderá mesmo fazer 

a primeira toma de antibiótico em meio hospitalar. 

A implementação do protocolo de Via Verde PAC em adultos permite referenciar os doentes para avaliação 

neste hospital pelas unidades de saúde familiar da Barrinha, Laços, João Semana, São João de Ovar e 

Alpha. 

A Via Verde PAC é uma mais-valia para a população, permitindo acelerar os procedimentos, 

designadamente a partir do momento em que são detetados novos casos. A deteção e o tratamento 

(administração de antibiótico) mais precoces da pneumonia adquirida na comunidade permitem a 

diminuição da taxa de morbi-mortalidade associadas a esta patologia. 

 

5.1. 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 Nacional de saúde Dr. Ricardo Jorge I.P. (INSA): Vigilância clínica e laboratorial da gripe, 

Vigilância Diária da Mortalidade (VDM);  

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

 Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC): Ocorrências relevantes; 
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 Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. (INEM): número de acionamentos; 

 Centro de contato SNS 24 (SNS 24): número de chamadas alvo de triagem e encaminhamento. 

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

(eVM/SICO). 

 

5.2. Identificação, avaliação e comunicação de risco  

A informação meteorológica (IPMA) e de saúde (SPMS/ACSS/INSA/INEM/ARS) 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, em cada ARS, é efetuada pelos 

Departamentos de Saúde Pública (DSP) e/ou Unidades de Saúde Pública (USP) com base na informação 

descrita em 5.1.  

 

As ARS utilizam os indicadores que consideram pertinentes para monitorizar a situação, de acordo com a 

metodologia acordada a nível regional.  

A informação relacionada com o Inverno integra, entre outros, os seguintes parâmetros:  

 Temperaturas máximas e mínimas observadas e previstas; 

 Avisos meteorológicos para temperaturas mínimas; 

 Estimativas de incidência de síndrome gripal;  

 Identificação dos vírus circulantes;  

 Número de vacinas contra a gripe administradas no SNS; 

 Procura e resposta dos serviços de saúde, incluído a atividade das unidades de cuidados 

intensivos;  

 Evolução diária da mortalidade; 

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

 Acesso a plataformas internacionais de alerta; 

 Acompanhamento da atividade gripal no hemisfério norte. 

A DGS deve ser informada sempre que a avaliação de risco justifique recomendações e medidas 

excecionais para o email (saudesazonal@dgs.min-saude.pt). 

 

5.3. Prestação de cuidados de saúde 

Com base na informação disponível a nível nacional, regional e local, o Hospital Dr. Francisco Zagalo – 

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 frio 

extremo na saúde e nos serviços. 

Assim, os profissionais do HFZ-Ovar, quer em ambulatório, quer no internamento, devem: 
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1. Implementar o PCTEA-Inverno – 2019/2020; 

2. Promover a utilização do SNS 24 (808 24 24 24) como primeiro ponto de contacto com o sistema 

de saúde; 

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

4.    Identificar previamente e gerir as necessidades em estruturas, equipamentos e recursos 

humanos; 

5. Garantir a existência de salas climatizadas; 

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

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

habitação, outros); 

8. Garantir a adequação de cuidados; 

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

preventivas para evitar o efeito do frio extremo na saúde e as infeções respiratórias: 

a) Aconselhar os doentes com infeções respiratórias, nomeadamente com síndrome gripal, a 

adotar medidas de “distanciamento social”; 

b) Disponibilizar máscaras aos doentes com sintomatologia respiratória; 

c) Distribuir informação (cartazes, folhetos, outra) nas unidades de saúde sobre prevenção 

dos efeitos do frio extremo e das infeções respiratórias, nomeadamente da gripe; 

d) Recomendar a vacinação contra a gripe de acordo com a Orientação anual da DGS; 

e) Informar sobre vestuário e alimentação adequados; 

f) Informar os doentes sobre adequação da terapêutica crónica. 

10. Adequar a oferta de consultas e de recursos; 

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

12. Participar na identificação de pessoas em risco acrescido (idade/isolamento 

social/comorbilidades/condições da habitação, outros) e promover medidas de 

acompanhamento, em colaboração com os parceiros na comunidade; 

13. Recorrer a eventual atendimento dedicado a doentes com sintomatologia respiratória/síndrome 

gripal. 

Cuidados em internamento: 

1. Adequar a capacidade instalada; 

2. Reforçar as medidas de controlo de infeção; 

3. Proceder ao diagnóstico laboratorial, quando aplicável; 

4. Verificar os stocks de medicamentos; 

5. Adequar a disponibilidade de camas de internamento; 

6. Promover a climatização dos espaços de internamento; 

7. Garantir a adequação dos cuidados. 

8. Promover a elaboração de protocolos internos dos serviços sobre quimioprofilaxia e terapêutica 

da gripe, se aplicável. 
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As medidas recomendadas são ativadas quando necessário e de forma adequada, em função da avaliação 

de risco, por decisão da Direção do Hospital e da Unidade de Internamento da RNCCI e serão divulgadas 

e promovidas junto dos serviços. 

 

Em função do valor de UTCI – Índice Térmico Universal, são definidos 3 níveis de alerta em função do 

efeito esperado em saúde, como podemos verificar na figura infra: 

• O nível Verde (Nível 0) corresponde à linha de base, ou seja, quando se verifica ausência de risco 

acrescido em face da temperatura, e corresponde ao intervalo de +26 a 0 oC de UCTI, situação de 

vigilância; 

• O nível Amarelo (Nível 1) corresponde ao intervalo de 0 a -13 0 oC de UCTI, situação de potências 

riscos para a saúde;  

• O nível Vermelho (nível 2) corresponde a valores < de -13 0 oC de UCTI, situação de elevada 

probabilidade de consequências graves em termos de saúde e mortalidade.  
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De modo integrativo o PCTEA-Inverno estabelece 3 níveis de alerta e de intervenção, tendo em conta a 

integração dos associados ao frio e/ou atividade gripal, valorizando sempre o risco independente mais 

elevado. 

Nível de alerta Atividade gripal Índice de frio Efeito esperado em saúde 

Verde 
Fases 1 e 2  

da OMS 

de +26 a 0 oC  

de UCTI 
Situação de vigilância 

Laranja 
Fases 3, 4 e 5  

da OMS 

de 0 a -13 0 oC  

de UCTI 

Intervenção de minimização de impacto 

sobre os efeitos previsíveis sobre a saúde 

Vermelho 
Fase 6  

da OMS 

de 13 a 0 oC  

de UCTI 

Intervenção e articulação com vista a 

minimização dos efeitos graves sobre a 

saúde e a mortalidade 

    

 

 

6- MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO  

As epidemias de gripe sazonal estão associadas a uma sobrecarga dos Serviços de Saúde, com o aumento 

do recurso aos serviços de urgência (especialmente ao nível dos cuidados de saúde primários) e de 

admissões hospitalares, sobretudo nos grupos de risco, por complicações associadas. A morbilidade 

associada potencia o número de internamentos por pneumonias adquiridas na comunidade e com aumento 

paralelo do consumo de medicamentos relacionados com as infeções respiratórias.   

 

6.1 Acompanhamento e monitorização 
 

A nível regional o acompanhamento do plano é realizado pelo Departamento de Saúde Publico (DSP) em 

colaboração com: 

- Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS); 

- Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA); 

- Instituto Ricardo Jorge; 

- Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS); 

- Outros. 

A nível nacional O DSP articula-se com a DGS e com a SPMS. 

 



  
 

 

Página 13 de 20 

A nível institucional o acompanhamento do Plano é realizado pelo Senhor Diretor Clínico, Dr. Rui Dias, 

pela Senhora Enfermeira Diretora, Mariana Fragateiro, em parceria com o GCL–PPCIRA. 

 

6.2 Avaliação do Plano 
 

A gestão e o controlo da situação de pandemia da Gripe nas instalações do HFZ-Ovar terá as seguintes 

competências: 

• Promover a implementação do Plano de Contingência; 

• Decidir sobre a estratégia a adotar face ao evoluir da situação; 

• Coordenar todas as ações; 

• Recolher toda a informação sobre o impacto da Gripe no HFZ-Ovar; 

• Gerir o processo de comunicação interna e externa; 

• No desempenho das suas competências os responsáveis pelo acompanhamento contarão com 

o apoio dos seguintes membros sentinela: 

• Os diretores e responsáveis de serviços, os enfermeiros chefes ou em funções de chefia, os 

funcionários administrativos e os gestores locais de Risco.   

 

Cabe aos membros sentinela: 

• Dar conhecimento à Equipa de acompanhamento dos casos de doentes ou suspeitos portadores 

de Gripe; 

• Dar notícia das pessoas que mantiveram contato com doentes ou suspeitos de infetados com 

Gripe; 

• Garantir a implementação das medidas preconizadas no presente plano. 

No anexo I apresenta-se o fluxograma de comunicação e articulação intrainstitucional. 

 

Em período de pandemia moderada a severa e com atividade de gripe alta a muito alta o Senhor Diretor 

Clínico, Dr. Rui Dias, a Senhora Enfermeira Diretora, Mariana Fragateiro, em parceria com o GCL–PPCIRA 

constituir-se-ão em Gabinete de Crise de Gripe e articularão de modo proativo com as estruturas locais, 

regionais e nacionais a fim de assegurar a máxima prestação de cuidados e uma efetiva colaboração 

psicossocial e de articulação interinstitucional. 
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7 CARACTERIZAÇÃO DO PLANO  
 

O PCTEA-Inverno é um plano de tipo preventivo, preditivo e reativo, ao qual corresponde a cada fase de 

ação, um conjunto de atividades que deverão ser coordenadas internamente seguindo uma cadeia de 

responsabilidades e de triagem com inicio no recetor, a cargo do Gabinete de Qualidade, Comunicação e 

Imagem (GQCI), até chegar aos responsáveis operacionais, que implementam as medidas previstas, de 

acordo com o presente plano. 

7.1 Fase de Planeamento  

7.1.1 Articulação com as unidades exteriores 
Privilegiar a articulação com as entidades externas e definir os canais de informação para que 

esta chegue ao hospital atempadamente, e com o conteúdo necessário de forma a poderem ser 

acionados os mecanismos e procedimentos correspondentes a cada fase de risco. 

7.1.2 Sistema de liderança  
Após a receção da informação das entidades externas, pelo GQCI, este deve fazer seguir a 

informação de acordo com o fluxograma apresentado em anexo I.  

7.1.3 Alertas e acionamento do plano  
Tendo em conta o nível de Alerta definido, serão acionados os mecanismos e procedimentos 

inerentes a cada nível (anexo II). 

 

7.2 Fase de Vigilância 

ALERTA VERDE 

7.2.1. Monitorização da prevalência e caraterização do risco com base nos dados da DGS e OMS.  

7.2.2. Comunicação do ponto de situação ao Conselho Diretivo e gestão do risco, em conformidade com 
o fluxograma (anexo I);  

7.2.3. Informação aos Profissionais de Saúde; 

7.2.4. Informação aos utentes do HFZ-Ovar.  

 

7.3 Fase de Intervenção 

ALERTA LARANJA 

7.3.1. Monitorização da prevalência e caraterização do risco com base nos dados da DGS e OMS.  

7.3.2. Monitorização da implementação e adequação do PTCMI em nível laranja; 

7.3.3. Comunicação do ponto de situação ao Conselho Diretivo e gestão do risco, em conformidade com 
o fluxograma (anexo I);  

7.3.4. Informação aos Profissionais de Saúde; 

7.3.5. Informação aos utentes do HFZ-Ovar.  
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7.4 Fase de Emergência 

ALERTA VERMELHO 

A fase de emergência inicia-se com a ativação de alerta vermelho, fase 6 da OMS e/ou UCTI 0ºC, para os 
diferentes serviços e de acordo com a estratificação do risco identificado.  

Esta fase pressupõe o desenvolvimento das seguintes ações:  

7.4.1. Comunicação do estado de alerta internamente;  

7.4.2. Acionamento do plano inerente ao alerta vermelho; 

7.4.3 Comunicação e articulação com as outras estruturas locais, regionais e nacionais. 

 

7.5 Fase de Avaliação  
 

As atividades desenvolvidas devem ser avaliadas de forma a adequar futuras intervenções e articulações 
internas e externas.  

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 PCTEA-
Inverno e indicando medidas que visem a melhoria ou eficácia de intervenções futuras. (Anexo III) 
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8 ANEXOS 

 

Anexo I  

      PCTEA-Inverno, Fluxograma de Comunicação e articulação intrainstitucional  

 

Anexo II 

           Plano de atuação em função do Nível de Alerta 

 

Anexo III 

           Formulário de Relatório Síntese de Avaliação 
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Anexo I – Fluxograma de Comunicação e articulação intrainstitucional 

 

ACSS/DGS/ARSC EMANAM 
INFORMAÇÃO/ORIENTAÇÃO

DIRETOR CLÍNICO
ANALISA E PROCESSA EM 

CONFORMIDADE
ALERTA LARANJA

ALERTA VERDE

SECRETARIADO
Recebe e encaminha a informação

ALERTA VERMELHO

Informa os Responsáveis de Serviço

Informa e reforça as orientações de 
medidas aos Responsáveis de Serviço e 

GCL-PPCIRA

Informa os Responsáveis de Serviço e 
reforça as orientações do plano

Informa e articula com ARSC, ACSS e 
DGS 

Ativação do Gabinete de Crise de Gripe

Coordena com as equipas soluções

Articula com Entidades Locais
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Anexo II – Plano de atuação em função do Nível de Alerta  

Nível 0 – Alerta Verde, fase 1 e 2 da OMS 

Alerta 
verde 
 

Área de 
Intervenção: Medidas preventivas a tomar: 

Informação 
 
Instalações/ 
Equipamentos 
 
 
Profissionais 
 
 
 
 
 
 
Utentes 
 
Alimentação 
 
Familiares/visitas 

• Recolha e atualização de informação regular 
• Verificar o funcionamento do sistema de ar condicionado nos serviços que 

possuem e garantir a sua manutenção 
• Manter as janelas e portas fechadas, mantendo a proteção do frio 
• Promover a circulação do ar entre as 11/13 horas, aproveitando o pico de maior 

temperatura ambiente, por um período de 15 – 20 minutos 
• Verificar a existência de termómetros operacionais para avaliação da 

temperatura ambiente 
• Atualizar nível de stock de cobertores para a época do ano 
• Vacinação de profissionais  
• Implementação do Procedimento de Precauções Básicas do Controlo de 

Infeção, elaborado pelo GCL-PPCIRA 
• Informar e sensibilizar para o Plano Nacional de Vacinação antigripal sazonal 
• Assegurar vacinação antigripal gratuita dos grupos selecionados na Instituição 
• Providenciar para que os utentes sejam informados das Precauções Básicas e 

promover a sua aplicação pelos utentes, suas famílias e visitantes 
• Articular com a empresa de alimentação a transição para o plano de ementas 

de inverno 
• Adesão e divulgação das campanhas da DGS relativas aos cuidados a ter com o 

frio e infeção gripal 

Nível I – alerta laranja, fases 3, 4 e 5 da OMS 

Alerta 
Laranja 
 

Área de Intervenção: Medidas de proteção a tomar: 

Informação 
 
 
Instalações/ 
Equipamentos 
 
 
 
Profissionais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utentes 
 
 
 

• Garantir cumprimento integral das recomendações do alerta verde 
• Climatizar espaços considerando recursos disponíveis e temperaturas 

adequadas 
• Otimização do nº de camas disponíveis para internamento de casos de gripe  
• Atualizar níveis de stock de material de consumo clinico e roupa 
• Atualização da incidência e prevalência de casos de gripe na instituição 
• Minimizar os tempos de contacto ao estritamente necessário 
• Foco nos sintomas de gripe: febre, nariz entupido; tosse; dor de garganta e 

ainda dor de cabeça, dores musculares, arrepios, ardor de olhos, fadiga, 
vómitos e diarreia 

• Controlo da temperatura de 1x turno e/ou SOS 
• Evitar a circulação de profissionais e utentes, pelas diferentes unidades 

funcionais 
• Evitar a infeção cruzada com reforço da informação e das medidas de 

contenção da disseminação de infeção junto dos utentes e das suas 
famílias/contactos 

• Controlo da temperatura de 1x turno e/ou SOS 
• Monitorização da diurese e TA uma vez por turno 
• Adaptação da terapêutica de acordo com o quadro clinico para minimizar 

interação e iatrogenia 
• Adequar plano de mobilização de doentes com mobilidade reduzida ou 

acamados, mudar a roupa da cama e do utente sempre que se justifique, 
aplicar duches de água quente quando aplicável 

• Evitar a circulação de utentes pelo exterior do Hospital em particular durante 
os períodos de maior frio 

• No que respeita ao vestuário incentivar os utentes para uso de roupas de 
algodão, confortável com reforço por camadas de modo a promover o 
isolamento e minimizar a perda de calor 
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Alimentação 
 
 
 
Familiares/visitas 

• Assegurar o aprovisionamento de água e tisanas quentes 
• As refeições devem ser fracionadas ao longo do dia 
• Acautelar as condições de armazenamento e conservação dos alimentos 

quentes 
• Evitar a infeção cruzada com reforço da informação e das medidas de 

contenção da disseminação de infeção junto dos utentes e das suas 
famílias/contactos 

• Sensibilizar para a monitorização dos sintomas de gripes 
• Solicitar a colaboração para adequação do vestuário às condições climatéricas 

dos próprios e do seu familiar 

Nível II – alerta vermelho, fases 6 da OMS 

Alerta 
Vermelho 
 

Área de Intervenção Medidas de proteção a tomar: 

Informação 
 
Instalações/ 
Equipamentos 
 
Profissionais 
 
 
 
 
Utentes  
 
 
 
 
 
 
Visitas e familiares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articulação 
interinstitucional 

• Garantir cumprimentos integral das recomendações do alerta laranja 
• Reforço do stock de medicamentos anti-infeciosos e de controlo de sintomas 

respiratórios 
• Reforço do stock de EPI`s 
• Reforço de stock de roupa 
• Alerta para o reforço de garantia da segurança dos profissionais, com formação 

e disponibilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI`s) 
• Reunião de ponto de situação no contexto crítico 
• Mobilização de profissionais, em caso de pandemia, incluindo das áreas 

cirúrgicas 
• Todos os utentes assinalados com risco moderado/ severo por médico/ 

enfermeiro, devem ser sinalizados 
• Reforço das medidas de contenção de transmissão cruzada 
• Mobilizar-se ou mobilizar colaborador para evitar contactos e privilegiar 

permanência domiciliar, minimizando o número de contactos (visitas) 
• Promover a implementação de medidas de autoproteção 
• Minimizar o número de contactos ao estritamente indispensável 
• Promover a colaboração nas medidas de conforto e aquecimento 
• Restrição de visitas/contatos ao estritamente necessário 
• Mobilizar famílias para evitar contatos e privilegiar permanência domiciliar, 

minimizando o número de contatos (visitas) e promovendo a reintegração no 
domicílio 

• Promover a implementação de medidas de autoproteção. 
• Manter o funcionamento articulado entre as diversas instituições, alinhadas 

com as orientações nacionais, na fase de pandemia ou vaga de frio prolongada 
• Reforço das medidas de controlo da infeção nosocomial interinstitucional 
• Definição de uma equipa de cuidados em ambulatório que vise conter a 

transmissão e potenciar cuidados no domicílio 
• Reorganização das unidades de internamento em função do admissível aumento 

do absentismo dos profissionais por doença 
• Articular a nível regional e nacional a continuidade dos cuidados aos doentes 

crónicos 
• Organização de espaços adequados para armazenamento de cadáveres 
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Anexo III - Formulário de Relatório Síntese de Avaliação 

RELATÓRIO SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DO PCTEA-Inverno209/2020 

Plano de ação             de ________/________/   2019  a  _______/_______/   2020 

 
Constrangimentos detetados Ações desenvolvidas 

 
 
 
 
 
 

 

Proposta de Melhoria:  
 
 
 
 
 

 
Constrangimentos detetados Ações desenvolvidas 

 
 
 
 
 
 

 

Proposta de Melhoria: 
 
 
 
 
 

 
Constrangimentos detetados Ações desenvolvidas 

 
 
 
 
 
 

 

Proposta de Melhoria: 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por:  Nº Mec. 
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