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Saúde Sazonal – atuação da Unidade de Saúde Pública 

 

A exposição ao calor intenso pode produzir efeitos negativos na saúde da 

população no geral e particularmente nos grupos vulneráveis. Prevenir e 

minimizar esses efeitos é a finalidade de se elaborar e implementar o Plano 

de Contingência Local Saúde Sazonal: Módulo Verão. 

 

 

O Ministério da Saúde, através da Direção Geral da Saúde, tem vindo 

desde 2004 a desenvolver planos de contingências para as temperaturas 

extremas que são ativados nos períodos de calor intenso; todavia entra 

em vigência no período que vai de maio até setembro.  

 

Compete a todas as instituições e estabelecimentos do SNS elaborarem o 

seu Plano de Contingência Específico, de acordo com a realidade local e 

com os dispostos nos normativos legais, Norma DGS 005/2017 de 28 de abril de 2017. Este 

deve ser remetido à Administração Regional de Saúde (ARS).  

De forma muito sucinta o plano assenta em três grandes eixos: informação, prevenção e 

controlo e comunicação, pretendendo promover, em todos os níveis do Sistema de Saúde:  

 a avaliação,   

 a gestão  

 e a comunicação do risco.  

    

Consoante a avaliação de risco, o Departamento Saúde Pública e a Unidade de Saúde Pública 

adotam a implementação das medidas que consideram adequadas, em articulação com os 

parceiros.  

As medidas para prevenção e controlo, são medidas de Saúde Pública que foram divulgadas 

junto de todos os profissionais e parceiros e vão desde o simples comunicar aos cidadãos, 

aos profissionais de saúde e à comunicação social sobre o início do Módulo Verão do Plano 

de Contingência Saúde Sazonal (1 de maio a 30 de setembro), a promover a utilização da 

Linha de Saúde 24 (808 24 24 24) como contacto preferencial ao SNS, o divulgar e reforçar 

as recomendações para a população e grupos vulneráveis em particular sobre medidas 

preventivas dos efeitos do calor intenso na saúde, bem como de outros acontecimentos cuja 

frequência pode aumentar no verão, até medidas mais estratégicas com parceiros 

específicos como o articular com o Departamento Municipal de Desenvolvimento Social - 
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Divisão Municipal de Promoção de Saúde, o Departamento Municipal de Proteção Civil, com 

a definição dos locais de abrigo temporários (LAT) na área afeta ao ACES Porto Oriental 

[Escola EB 2/3 Nicolau Nasoni; Escola EB 2/3 Pêro Vaz de Caminha; Escola EB1 da Lomba; 

Escola EB1 do Bom Pastor, Escola EB1 do Falcão; Alameda das Antas (Zona de Receção e 

Reforços)], com a Empresa Municipal Águas do Porto, com todos os equipamentos sociais, 

nas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, Centros de Dia e equipamentos que 

trabalham com crianças e jovens. Foi ainda reforçado a articulação interna com as equipas 

de saúde e externa com o Centro Hospitalar de S. João. 

Para a monitorização efetiva da procura dos serviços – cuidados de saúde primários, é 

fundamental que as Equipas de Família e os Profissionais da URAP sinalizem os casos 

associados ao calor, existindo para o efeito uma folha de registo amplamente divulgada a 

todos os Coordenadores e posteriormente reforçada junto de todos os Elos de Ligação da 

Equipa Local PCIRA. 
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Do diagnóstico de situação não é expectável onda de calor: na primavera/verão ocorrem 

com maior frequência temperaturas elevadas, podendo desencadear efeitos graves sobre a 

saúde, incluindo desidratação e descompensação de doenças crónicas; No Porto e 

atendendo à sua situação climatérica, a probabilidade/frequência de ondas de calor é baixa, 

assim como a sua gravidade/intensidade é considerada moderada tal como o grau de risco 

da sua ocorrência. Em 2012 não houve situações de alerta, em 2013 o Porto teve duas 

situações de alteração do nível de alerta, houve um alerta em 2014 e 2015 e em 2016, de 

acordo com a nova terminologia, registaram-se 3 períodos de nível de risco 2, com 

temperaturas para as quais seriam previsíveis efeitos sobre a saúde mas sem efeito 

significativo sobre a mortalidade.  

Até ao presente momento, não foram identificadas situações de mortalidade associadas ao 

calor (situações referenciadas pelo ACES e/ou CHSJ).  

Foi ainda solicitado a todos os parceiros (PSP-MIPP, ISS e Linha de Emergência Social, 

Equipas de Rua, CLASP,…) a identificação de idosos isolados, situações de risco habitacional 

ou ainda de vivência de risco, com envio da referenciação para email 

saudepublica@csparanhos.min-saude.pt. 

Os principais perigos e áreas de risco para intervenção identificados foram os edifícios sem 

climatização e viaturas paradas ao sol. Também é previsível nesta época o aumento de 

frequência dos acidentes rodoviários, os afogamentos, as toxinfeções alimentares, o 

aumento da população de vetores, nomeadamente mosquitos e carraças e os incêndios.  

Não obstante, e certos que o potencial aumento da morbilidade pode conduzir a um 

aumento da procura dos serviços de saúde, foi acautelado, caso seja necessário, o 

alargamento do horário de atendimento complementar.  

A Unidade de Saúde Pública, mantêm-se a acompanhar toda a informação comunicada pelo 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera que sustenta a avaliação do risco (Índice ÍCARO) 

e os mapas de avisos de temperaturas da DGS, divulgando sempre que considere pertinente 

a informação em cada momento, incluindo a que se deve dar aos utentes segundo as 

orientações da DGS. 

Resta apenas relembrar para manter-se atento aos avisos das Autoridades de Saúde, do 

Instituto do Mar e da Atmosfera e da Autoridade Nacional de Proteção Civil.  

Susana Torres, Técnica Saúde Ambiental, USP Porto Oriental 

mailto:saudepublica@csparanhos.min-saude.pt

