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PLANO VERÃO E SAÚDE 2016

1- ENQUADRAMENTO
De acordo com o Plano de Contingência para Temperaturas Extremas Adversas – Verão e Saúde
2016, da Direção Geral da Saúde (DGS), Portugal é um dos países europeus vulneráveis às
alterações climáticas e aos fenómenos climáticos extremos, tendo em conta a sua localização
geográfica. Há dados sugerindo que em Portugal existe uma tendência para o aumento da
temperatura média global assim como para o aumento do número de dias por ano com
temperaturas elevadas.

Segundo um estudo da Agência Europeia do Ambiente, a última década (2002-2011) foi a mais
quente na Europa e a temperatura média da atmosfera à superfície foi 1,3ºC mais quente do que
a média no período pré-industrial, sendo que as ondas de calor aumentaram em frequência e
duração. As projeções feitas por esta Agência indicam que as alterações climáticas globais
levarão à intensificação de vários fenómenos climáticos extremos, como as ondas de calor, que
poderão ser mais intensas e frequentes, associadas a verões mais quentes e invernos mais
amenos, com impacte a nível social, ambiental e da saúde humana (EEA, 2012).

Para o futuro, os modelos climáticos projetam um aquecimento adicional, alterações na
precipitação e uma mudança na variabilidade climática, que terá impacto a nível social,
ambiental e da saúde humana.

As condições meteorológicas que ocorrem durante períodos de calor intenso favorecem o
agravamento da poluição atmosférica, nomeadamente de poluentes como o ozono troposférico
e as partículas. Uma vez que as temperaturas elevadas e a poluição do ar, na maioria das vezes,
coincidem, pode ser difícil isolar os efeitos na saúde resultante das duas exposições (Euroheat,
2009).
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Os fenómenos climáticos extremos, nomeadamente as ondas de calor (OC), resultantes do
aquecimento global do planeta, constituem assim uma nova ameaça para a saúde pública.

Destacam-se os aumentos potenciais de mortes, de risco de doenças transmitidas através da
água e dos alimentos, de problemas dos foros cardiológico e respiratório, associados à poluição
atmosférica, assim como a ocorrência de doenças por vetores.

Em Portugal, as projeções indicam que em 2050, um em cada cinco dias poderá ter temperaturas
superiores a 35ºC (Climate Change in Portugal. Scenarios, Impacts and Adaptation Measures –
SIAM) e que, a médio e longo prazo, as Ondas de Calor, como verificado em 2010, que ocorreram
4 ondas de calor climatológicas, entre 17 de maio e 11 de agosto, estimando-se que o excesso de
mortalidade para os períodos de calor intenso perfaça os 2.167 óbitos (Relatório Final de
Avaliação – PCOC 2010). Para o período entre 23 de junho e 14 de julho de 2013 (período que
incluiu as duas principais ondas de calor desse ano), foi determinado pelo INSA, um excesso de
mortalidade de 1.684 óbitos.

Salienta-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 pavimentos urbanos e
do ar, relativamente aos arredores mais próximos, ocorrendo sobretudo em condições de calma
atmosférica e céu limpo. Estudos efetuados para as principais cidades portuguesas apontam para
Lisboa valores médios de intensidade da ilha de calor de 1ºC a 4ºC (Alcoforado, M. J., 2009).
Fazendo sentir-se principalmente ao início da noite, pode revelar-se importante em períodos de
calor intenso, uma vez que dificulta o arrefecimento corporal, prolongando os efeitos negativos
do calor na saúde humana.
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Assim, com vista a minimizar os efeitos das OC na saúde pública tornou-se pertinente a
elaboração de um Plano de Contingência para as Temperaturas Extremas – Verão e Saúde,
envolvendo não só as estruturas de saúde mas também todas as entidades com
responsabilidade na proteção das populações, particularmente a proteção civil e a segurança
social.
Atenção especial deve ser dispensada ao grupo dos acamados e isolados no domicílio, às
crianças, aos idosos e aos portadores de doenças crónicas.
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Assim, todas as entidades públicas e privadas com responsabilidade na proteção das pessoas
devem proceder ao levantamento das necessidades e recursos locais, e, bem assim, ao
planeamento das ações a desenvolver de acordo com os níveis de alerta.

Este Plano deve ainda articular-se, no que for aplicável, com outros Planos em vigor,
nomeadamente com o Plano Nacional de Prevenção e Controle de Doenças Transmitidas por
Vetores, uma vez que a população de vetores, nomeadamente mosquitos e carraças, aumenta
no verão.

Este plano será ativado no período de 15 de Maio a 30 de Setembro de cada ano e,
eventualmente, noutros períodos em função das condições meteorológicas.

1.1 – Resposta Fisiológica ao Calor Intenso

A temperatura corporal é constantemente regulada dentro de um intervalo relativamente
estreito (35ºC – 39ºC), para que a função fisiológica considerada ótima seja preservada. Durante
períodos de temperaturas atmosféricas moderadas, a normal temperatura interior do corpo
humano (cerca de 36,5ºC) é mantida pelo hipotálamo e balanceada através de iguais taxas de
ganho e de perda de calor pelo corpo.

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. O corpo humano troca calor com o exterior principalmente
através dos processos de irradiação, de conveção e de evaporação pelo suor.

Uma exposição excessiva ao calor constitui um fator de stress para o organismo, particularmente
para o sistema cardiovascular.

Enquanto a temperatura da pele for maior que a do ambiente haverá perda de calor por
irradiação e por conveção. Quando as condições ambientais dominam os mecanismos de
dissipação de calor do corpo, a temperatura corporal interior aumenta.
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Neste caso, quando o ganho de calor é superior à perda de calor, a temperatura interior do
corpo aumenta para além daquela considerada normal, e em situações extremas pode constituir
um risco elevado para a saúde (>40ºC).

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.

A perda de calor através destes dois mecanismos aumenta em proporção com a taxa de
produção de calor e normalmente aumenta o suficiente para balancear a produção de calor
metabólico.

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 suportará temperaturas
atmosféricas de cerca de 54,4ºC.

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 cerca de
34,4ºC, provocando desidratação.
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Se a pessoa estiver a realizar algum esforço físico intenso, o nível crítico da temperatura
ambiente pode ser de apenas 29,5ºC a 32,2ºC.

Quando a temperatura do ar e os níveis de humidade ultrapassam o intervalo ótimo de conforto,
podem começar a surgir problemas de saúde. Os primeiros efeitos são subjetivos na sua
natureza e relacionam-se com a alteração da sensação de bem-estar, dando ao indivíduo a
sensação psíquica de estar sobreaquecido. Consequentemente, o indivíduo faz adaptações
ambientais apropriadas para restabelecer a sua sensação de conforto – ingere água, procura
uma sala climatizada, muda o vestuário, entre outros.

Há que ter em conta um outro processo fisiológico normal, a aclimatação, que consiste no
desenvolvimento de uma maior tolerância às condições de aumento de temperatura e de
humidade, quando existe uma exposição progressiva por um período de 1 a 3 semanas.

Contudo, a exposição a temperaturas e humidade elevadas, particularmente durante vários dias
consecutivos, pode causar doenças relacionadas com o calor, como as cãibras, desidratação,
esgotamento, golpes de calor e agravamento de algumas doenças crónicas.

A ingestão de líquidos é a principal forma de prevenir os efeitos adversos resultantes da
exposição ao calor intenso, sendo fundamental mesmo quando o indivíduo ainda não manifesta
sinais de sede.

1.2 – Principais Efeitos Sobre a Saúde


Erupção cutânea, coloração vermelha, queimadura solar;



Síncope, sensação de incómodo, mal-estar e/ou irritabilidade;



Golpe de calor, colapso por calor ou esgotamento por calor;



Agravamento de doenças cardiovasculares;



Agravamento de doenças respiratórias
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2 - OBJETIVOS
2.1- Objetivo Geral


Minimizar os efeitos negativos do calor intenso na saúde das populações, através de uma

eficaz avaliação do risco e do desenvolvimento de respostas apropriadas pelas entidades
competentes da saúde.

2.2- Objetivos Específicos


Otimizar a coordenação interinstitucional nomeadamente nas vertentes de alerta e resposta;



Definir circuitos, orientações/recomendações de intervenção;



Inventariar os recursos;



Identificar a população vulnerável a vigiar;



Sensibilizar a população para adoção de medidas de prevenção e de redução do risco para a
saúde consequente das Ondas de Calor;



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

3- POPULAÇÃO ALVO E ÁREA DE INTERVENÇÃO

O presente plano aplicar-se-á à área geográfica do ACES da Arrábida e tem como alvo a população
residente e temporária abrangida pelo mesmo.
Nesta população terão especial atenção os grupos mais vulneráveis, nomeadamente:

- Idosos com idade ≥ 65 anos;
- Crianças nos primeiros anos de vida;
- Portadores de doenças crónicas (doenças cardiorrespiratórias e renais, diabetes, alcoolismo),
obesos e imunodeprimidos;
- Acamados ou com mobilidade condicionada;
- Pessoas com problemas de saúde mental;
- Trabalhadores de sectores e atividades desenvolvidas ao ar livre, tais como construção civil,
desportistas, bombeiros, forças de segurança e militares;
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- Pessoas isoladas, sem abrigo e sem condições de habitabilidade;
- Turistas ou visitantes na região com pouca habituação a ondas de calor;
- Participantes em grandes eventos.

4- ESTRUTURA E COORDENAÇÃO

4.1- Organização e Articulação Institucional

No contexto da estrutura local adotada, foram criados e organizados o grupo coordenador e os
grupos operacionais e definidas as suas competências.

4.1.1- Grupo Coordenador

A coordenação geral do Módulo Calor do Plano de Contingência é efetuada pela Direção-Geral
da Saúde, através da Divisão de Saúde Ambiental e Ocupacional integrada na Direção de Serviços
de Prevenção da Doença e Promoção da Saúde.

Tem por funções coordenar, supervisionar e avaliar a execução, a nível nacional, do Plano de
Contingência durante o seu período de vigência.
A Unidade de Saúde Pública do ACES da Arrábida constituiu um Grupo Coordenador (GC) para o
acompanhamento dos fenómenos relacionados com alterações climáticas e sua repercussão na
saúde da população da sua área geodemografica (Anexo I).

Este GC é coordenado pelo Delegado de Saúde Coordenador da Arrábida – Dr. Ramón Ruano
apoiado pela equipa da USP que integra:

- 1 Médica de Saúde Pública – Ana Gaspar;
- 1 Interna de Saúde Pública – Valentyna Lutsiv
- 2 Técnicos de Saúde Ambiental (TSA) – Marina Lopes, Célia Rufino
- 2 Enfermeiras de Saúde Comunitária – Ana Diogo, Fátima Moitas
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Fazem ainda parte do GC outros elementos representantes das seguintes Instituições:
- Diretor Executivo do ACES da Arrábida;
- Centro Hospitalar de Setúbal;
- Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Setúbal, Palmela e Sesimbra;
- Câmara Municipal de Setúbal, Palmela e Sesimbra;
- Coordenador(a) local do Instituto de Segurança Social de Setúbal, Palmela e Sesimbra

Competências do Grupo Coordenador

Este Grupo tem por funções coordenar, supervisionar e avaliar o PCOC do ACES da Arrábida,
durante o seu período de vigência para 2015.
Compete ao Grupo Coordenador:


Identificar a população vulnerável aos efeitos das Ondas de Calor, observando as
orientações do Grupo Técnico de Protecão Civil do Departamento de Saúde Pública
da ARSLVT, I.P.;



Caracterizar/identificar potenciais locais de abrigo, utilizando a ficha de trabalho do
Grupo Técnico de Proteção Civil;



Articular com entidades locais/municipais de âmbito social, da saúde e da proteção
civil, para resposta às necessidades dos grupos de população vulnerável identificados;



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



Difundir os níveis de alerta aos parceiros e comunidade local;



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



Monitorizar a procura de apoio pela população;



Elaborar relatório síntese final de intervenção e remetê-lo para o Departamento de
Saúde Publica;



Preparar os programas específicos para grupos mais vulneráveis em casos pontuais;



Elaborar e implementar uma Estratégia para o ACES para prevenir / reduzir os efeitos
nefastos na saúde da população decorrente das Ondas de Calor;



Delinear o Sistema de liderança.
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A avaliação, gestão e comunicação do risco para a saúde das populações vulneráveis é da
responsabilidade do Delegado de Saúde, que deverá adequar as medidas de acordo com os
níveis de alerta, as especificidades locais e a disponibilidade de recursos.

4.1.2- Grupos Operacionais
Serão constituídos grupos inter e multidisciplinares em função das atividades e áreas de intervenção,
tendo em conta a operacionalização das competências do grupo coordenador e demais referente às
medidas de intervenção a dinamizar por nível de alerta (Anexo II e III).
Nesta perspetiva serão criados os seguintes grupos:
a) Grupo operacional de gestão de informação

Constituído por:


Unidade de Saúde Pública do ACES da Arrábida



Unidades Funcionais do ACES da Arrábida



Meios de Comunicação Social



Câmara Municipal de Setúbal, Palmela e Sesimbra



Instituto de Segurança Social de Setúbal, Palmela e Sesimbra



Serviço Municipal de Proteção Civil de Setúbal, Palmela e Sesimbra



Juntas de Freguesia de Setúbal, Palmela e Sesimbra



Paróquias e outras instituições religiosas

Competências:


Elaboração de informação sobre Ondas de Calor e os cuidados a ter (Anexo IV);



Divulgação da Informação à população das medidas preventivas na defesa da sua
saúde em situação de Ondas de Calor;



Divulgação de informação dos níveis de alertas à população, Entidades Competentes
de Saúde e a outros sectores institucionais, incluindo a comunicação social;



Informação à população e aos profissionais de saúde sobre a localização dos espaços
climatizados para abrigar pessoas em caso de alertas amarelo e vermelho (centros
comunitários, centros comerciais, igrejas, polidesportivos, entre outros).
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b) Grupo operacional de saúde e assistência
Constituído por:


Unidade de Saúde Pública do ACES da Arrábida



Unidades Funcionais do ACES da Arrábida



Câmara Municipal de Setúbal, Palmela e Sesimbra



Instituto de Segurança Social de Setúbal, Palmela e Sesimbra



Serviço Municipal de Proteção Civil de Setúbal, Palmela e Sesimbra



Instituições Particulares de Solidariedade Social de Setúbal, Palmela e Sesimbra



Juntas de Freguesia de Setúbal, Palmela e Sesimbra

Competências


Inventariação dos recursos de acordo com os níveis de alerta (Anexo V);



Identificação dos espaços climatizados para abrigar pessoas em caso de alertas
amarelo

e

vermelho

(centros

comunitários,

centros

comerciais,

igrejas,

polidesportivos, entre outros);


Realização de contatos/visitas domiciliárias às pessoas a vigiar (p. ex., acamados,
isolados);



Apoio aos utentes nos locais de abrigo;



Vigilância sanitária da água para consumo humano;



Vigilância sanitária da água dos aspersores de rega e de fontes ornamentais;



Vigilância sanitária da água utilizada em locais de grande concentração de pessoas
(concertos, jogos e outros eventos);



Vigilância da qualidade da água nos abastecimentos semipúblicos (fontanários,
nascentes, furos);



Vigilância sanitária da água utilizada nos abrigos provisórios para as ondas de calor;



Vigilância da qualidade da água utilizada em meios alternativos para abastecimento
público em caso de ondas de calor (carros de Bombeiros, depósitos provisórios);
(Anexo VI);



Reforço da Vigilância da Legionella spp na água dos equipamentos de climatização,
nomeadamente nos abrigos e nos serviços prestadores de cuidados de saúde
disponibilizados em caso de onda de calor;
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Identificação e localização dos grupos vulneráveis: pessoas isoladas, residentes em
lares de idosos e frequentadores de centros de dia, infantários, trabalhadores ao ar
livre, frequentadores de eventos ao ar livre, entre outros;



Tratamento dos dados recolhidos sobre os grupos vulneráveis;



Identificação e monitorização dos fatores de risco associados a ondas de calor
(temperatura, índices de qualidade do ar, níveis de radiação UV e de ozono
troposférico, incêndios, vetores e doenças emergentes, e outros).

c) Grupo operacional de crise (alerta vermelho)

Constituído por:


Corporações de Bombeiros Voluntários



Serviço local da Segurança Social



Santa Casa da Misericórdia



Juntas de Freguesia de Setúbal, Palmela e Sesimbra



Centro Hospitalar de Setúbal e Unidades de Saúde locais



Polícia de Segurança Pública, Polícia Marítima, Polícia Municipal e Militares



Equipas de Cuidados Continuados e Serviço Social do ACES da Arrábida



Comissão de Proteção de Crianças e Jovens



Comissão Local de Ação Social (CLAS)



Instituto de Socorros a Náufragos



Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), Lares, creches e infantários (IPSS)



Farmácias



Paróquias e outras instituições religiosas



Comunicação Social
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Competências:


Implementação da cadeia de comando;



Ativação do plano de ação em caso de onda de calor (Anexo VI);



Intervenção concertada, com os parceiros, no desenvolvimento das ações a levar a
cabo nas situações de alerta para Ondas de Calor e os seus efeitos na saúde da
população;



Monitorização das ações decorrentes do plano de forma a assegurar a eficiência e
efetividade na gestão dos meios disponíveis: humanos, de informação, em
infraestruturas e equipamentos;



Supervisão do apoio prestado aos utentes nos locais de abrigo;



Eventual reforço da capacidade de resposta.

4.1.3- Instituições externas de fontes de Informação Ambiental
Incluem todas as instituições que fornecem informação de base para a monitorização e avaliação
do PCOC, nomeadamente:


Instituto Português do Mar e da Atmosfera - temperaturas extremas diárias observadas
e previstas e níveis de radiação ultravioleta



Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge - Índice-alerta-Ícaro



Agência Portuguesa de Ambiente - informação sobre a qualidade do ar



Autoridade Nacional de Proteção Civil - informação sobre incêndios ativos.



Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) - níveis de ozono
quando ocorrem excedências na sua área de intervenção.

A informação do índice ultravioleta, da qualidade do ar e das excedências de ozono constituem
critérios complementares na avaliação do risco. Nestes casos, as entidades competentes
procedem à informação da população e do Delegado de Saúde do ACES da Arrábida, quando são
atingidos níveis suscetíveis de afetar a saúde humana.
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5- RECURSOS MATERIAIS/HUMANOS

Para a concretização das ações definidas é fundamental assegurar os recursos humanos e
materiais necessários e garantir uma articulação de esforços por parte de todos os
intervenientes, de forma a corresponder aos necessários padrões de eficiência.

Os recursos financeiros envolvidos dependem dos orçamentos das entidades participantes,
estando garantidos os equipamentos, estruturas e consumíveis necessários.

5.1- Estruturas físicas

5.1.1- Abrigos

As diversas entidades envolvidas no PCOC, deverão desenvolver esforços no sentido da criação
de abrigos com capacidade para alojar as pessoas vulneráveis, com os equipamentos mínimos
exigidos (Anexo VII).
Deverá ser enviado ao coordenador do PCOC a localização exata desses abrigos com a descrição
de todos os meios disponíveis (Anexo VIII e IX).

5.1.1.1- Caracterização dos abrigos
Conhecer os fatores de risco individuais e ambientais que caracterizam a população vulnerável
são fundamentais para agilizar recursos e respostas adequadas à proteção do estado de saúde
da população.
O Delegado de Saúde e parceiros devem atender às necessidades da população vulnerável
identificada e descobrir respostas adequadas à proteção da saúde desta população. Cada tipo de
abrigo apresenta características estruturais, higio- sanitárias e logísticas específicas (Anexo VII e
VIII).
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Nas situações de alerta vermelho em que surja a necessidade de transportar pessoas em risco
para um local que preencha requisitos de abrigo, será assegurada a utilização das instalações da
sede da Proteção Civil Setúbal. Este espaço possui as condições necessárias nomeadamente pela
sua climatização, estruturas higio-sanitárias e dimensão, poderá conter camas de campanha,
biombos, cadeiras, mesas, televisores.

5.1.1.2- Apoio e Gestão dos Abrigos

O responsável pelos abrigos será um elemento nomeado pelo SMPC e garantirá com a
colaboração do seu grupo operacional as ações de organização, gestão, manutenção e
monitorização (Anexo XI).

Devido à sua complexidade e especificidade, haverá uma coordenação da assistência dos
cuidados de saúde, que será exercida pela Presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACES da
Arrábida ou seu substituto, o qual deverá mobilizar os recursos humanos necessários para apoio
aos abrigos (Anexo XII).

5.2- Meios de Transporte

De acordo com o plano pré-estabelecido, o de transporte das pessoas vulneráveis listadas para
os abrigos, é da responsabilidade do SMPC de Setúbal, garantindo assistência à população das
freguesias de Setúbal afetas ao ACES da Arrábida.

5.3- Recursos Humanos

São contemplados todos os elementos envolvidos no PCTE 2016, bem como os requisitados em
situações de crise (Alerta Vermelho para as Ondas de Calor) definidos pelo grupo coordenador.
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6- OPERACIONALIZAÇÃO

Para a operacionalização do PCOC é determinante assegurar três principais ações:


O circuito de informação;



A monitorização dos níveis de alerta/avaliação de risco;



A ativação da cadeia de comando.

6.1- Circuitos de informação

A informação e aconselhamento da população, nomeadamente os grupos de risco, são tarefas
relevantes da operacionalização deste plano.

Durante o período em que vigora o plano, elementos do grupo operacional de gestão de
informação criarão e editarão meios informativos (folhetos, cartazes e outros), que serão
divulgados e distribuídos à população, nomeadamente aos serviços que tenham a cargo
população vulnerável, tais como creches, jardins-de-infância e escolas, instituições com doentes
mentais, lares e centros de dia. Serão ainda afixados e distribuídos em espaços públicos muito
frequentados, serviços de saúde, escolas, forças de segurança, câmara municipal, juntas de
freguesia, hotéis, segurança social, paróquias, entre outras organizações.

Será igualmente difundida informação através da comunicação social (jornais e rádios locais).
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6.2- FLUXOGRAMAS

Os circuitos previstos para o fluxo de informação, alerta e intervenção estão representados nos
fluxogramas seguintes.
Fluxograma de informação e articulação entre colaboradores e parceiros

DGS
Divisão de Saúde
Ambiental

ARSLVT /DSP
Grupo de Trabalho Regional

Delegado de Saúde Local
Organismos Locais de
Apoio Social /IPSS
Unidades de Saúde
Locais

Unidades de
Saúde Pública ???

Comissões Municipais
de Proteção Civil

Hospital de referência
Meios de Comunicação
Social Locais

Outros

Fonte: Plano de contingência temperaturas extremas adversas
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Fluxograma de alerta e Intervenção

Fonte: Plano de contingência temperaturas extremas adversas
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6.3- REUNIÕES

Serão realizadas reuniões gerais com os parceiros para a apresentação, discussão e aprovação do
plano, no decorrer da implementação do mesmo para avaliação e sempre que necessário.

As reuniões do grupo coordenador e dos grupos operacionais ocorrerão ao longo do período de
vigência, de acordo com as necessidades identificadas e os níveis de alerta estabelecidos

6.4- NÍVEIS DE ALERTA E AVALIAÇÃO DO RISCO

6.4.1- Definição de Onda de Calor

Em termos meteorológicos, considera-se Onda de Calor quando, no período de pelo menos seis dias
consecutivos, a temperatura máxima do ar é superior em 5 °C ao respetivo valor médio diário de
temperatura máxima no período de referência (1961 - 1990).

6.4.2- Níveis de alerta

No que concerne a eventuais efeitos na saúde humana definem-se três níveis de alerta que
determinam a implementação de medidas de proteção adequadas aos grupos de população
vulnerável e respetivas necessidades (Anexo XIII). Os níveis de alerta considerados são:
Verde
Amarelo
Vermelho

Os níveis de alerta para temperaturas extremas adversas elevadas são também definidos em função
do índice ICARO disponibilizado no Boletim Diário do INSA e dos valores de temperatura previstos
pelo Instituto Português da Mar e da Atmosfera e da informação disponibilizada pela Divisão de
Saúde Ambiental da Direcção-Geral da Saúde.
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São considerados Critérios Principais:


Índice-Alerta-Ícaro (IAI);



Temperatura Máxima;



Temperatura Mínima

São ainda contemplados outros critérios tais como a amplitude térmica, níveis de radiação
ultravioleta e níveis de ozono entre outros eventos.
São Critérios Orientadores Complementares:


Subida brusca da temperatura máxima 6°C;



Incêndios;



Outros fatores: excedências dos níveis de ozono, níveis de radiação UV, eventos locais, avisos
meteorológicos, UTCI (Universal Thermal Climate Index).

Os níveis de alerta são definidos diariamente e para o dia seguinte.
Ao nível Verde corresponderá a ausência de critérios (linha basal) que determinam o acionamento de
nível amarelo. Os níveis Amarelo e Vermelho são definidos de acordo com a tabela seguinte:
NÍVEIS DE ALERTA

CRITÉRIOS

Verde

Linha basal

Índice Alerta Icaro*

Amarelo
Temperatura

Índice Alerta Icaro*

Vermelho
Temperatura

0,01 – 0,99
Efeito não significativo sobre a mortalidade mas com prováveis
efeitos sobre a morbilidade
Temperaturas Máximas: ≥ 32°C e <35° C
1 Dia de Temperatura Máxima observada e previsão para 2 dias
de temperaturas ≥ 32°C.
Temperaturas mínimas (noturna): 21°C e 23ºC
2 Dias de Temperaturas mínimas ≥ 21°C + 2 dias previstos ≥ 24°C
≥ 1,00
Efeitos prováveis e consequências graves esperadas sobre a
saúde e mortalidade
Temperaturas Máximas: ≥ 35°C
3 dias consecutivos com Temperatura Máxima ≥ 35°C e previsão
para 2 dias de temperaturas ≥ 35°C.
Temperaturas mínimas (noturna):≥ 26°C
2 dias de Temperaturas mínimas ≥ 26°C + 2 dias previstos
Subida brusca de Temperatura Máxima ≥ 6°C
2 dias de Temperaturas observada + 2 previstos

Fonte: Plano de contingência temperaturas extremas adversas
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6.4.3- Avaliação do risco

O nível de alerta emitido pela equipa regional (amarelo ou vermelho) deverá ser ajustado localmente
considerando as especificidades geográficas, demográficas e culturais de cada ACES ou concelho.
Para acerto do nível de alerta devem ser consideradas:
• A existência de situações locais que podem condicionar o estado de saúde da população e/ou a
ativação de respostas específicas, tais como a ocorrência de incêndios, falhas no abastecimento
público de água, eventos locais com afluência de grupos de população vulnerável e/ou turistas.
• Os níveis de vulnerabilidade da população local.

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; Escala de aviso meteorológico por calor;

- Instituto 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)

Os Delegados de Saúde locais são responsáveis pela avaliação do risco para a saúde da população
vulnerável e consequente promoção de respostas adequadas.
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7- MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PCOC
7.1- Monitorização
A monitorização do PCTE será efetuada nos seguintes aspetos (Anexo XIV, XV e XVI):
- Registo de óbitos ocorridos
- Registo do número de evacuações para centros hospitalares
- Registo de entradas/saídas nos abrigos
- Registo dos pedidos de apoio

7.2- Avaliação

Avaliação das diferentes medidas adotadas consoante os níveis de alerta (Anexo XVII, XVIII e XIX).


Indicadores de cobertura:

Total da população assistida /total da população vulnerável identificada
Total de estabelecimentos de ensino público e privados envolvidos /total de estabelecimentos de
ensino público e privado do ACES.

Total de JI e creches público e privado envolvidos/total de JI e creches público e privado do ACES
Total de estabelecimentos de ensino público e privado envolvidos/total de estabelecimentos de
ensino público e privado do ACES
Total de estabelecimentos de apoio a idosos envolvidos /total de estabelecimentos de apoio a idosos
do ACES


Indicadores de eficiência:

Nº de ações de divulgação executadas /nº de ações divulgação planeadas
Nº de pedidos de assistência efetuados /nº de pedidos de assistência solicitados
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9- ANEXOS
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ANEXO I
GRUPO COORDENADOR DA ARRÁBIDA 2015
ENTIDADES

ENDEREÇO ELETRÓNICO

TELEFONE

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA ARRÁBIDA
Geral
Dr. Ramón Ruano - Delegado de Saúde Coordenador
Dr.ª Ana Gaspar – Médica de Saúde Pública
Marina Lopes - Técnica de Saúde Ambiental
Célia Rufino - Técnica de Saúde Ambiental
Enf. Ana Diogo - Enfermeira de Saúde Comunitária
Enf. Fátima Moitas - Enfermeira de Saúde Comunitária

usp.arrabida@arslvt.min-saude.pt
ramon.ruano@arslvt.min-saude.pt
ana.gaspar@csssebastiao.min-saude.pt
marinalopes@csssebastiao.min-saude.pt
celia.maia@arslvt.min-saude.pt
spublica-enf@csssebastiao.min-saude.pt

265544120

pedro.m.lopes@arslvt.min-saude.pt

265 708 019

212289600

ACES DA ARRÁBIDA
Dr.Pedro Lopes - Diretor Executivo
CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL
265549000
Segurança Social Distrital
Margarida Santos
Vanda Ilhéu

margarida.i.santos@seg-social.pt
vanda.i.ilheu@seg-social.pt

300513650

vereacaopedropina@mun-setubal.pt

265 234 600

deis@cm-palmela.pt

212336606

CM SETÚBAL
Pedro Pina
CM PALMELA
Divisão de Educação e Intervenção Social

CM SESIMBRA

Célia Ribeiro

rede.social@cm-sesimbra.pt
acao.social@cm-sesimbra.pt

PROTEÇÃO CIVIL DE SETÚBAL
José Luís Bucho

luis.bucho@mun-setubal.pt

265 739 336

PROTEÇÃO CIVIL DE PALMELA
José Alexandre
Carlos Caçoeto

proteccaocivil@cm-palmela.pt

21 233 66 53

proteccaocivil@cm-palmela.pt

PROTEÇÃO CIVIL DE SESIMBRA
protecao.civil@cm-sesimbra.pt

212 280 521
93 740 59 10
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ANEXO II
GRUPO OPERACIONAL DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO
ENTIDADE/REPRESENTANTE

ENDEREÇO ELETRÓNICO

TELEFONE

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO ACES ARRÁBIDA
Pólo Setúbal
Pólo Palmela
Pólo Sesimbra

usp.arrabida@arslvt.min-saude.pt

265 544 120

usp.palmela@csssebastiao.min-saude.pt

212 339 845

usp.sesimbra@csssebastiao.min-saude.pt

212 289 600

UNIDADES FUNCIONAIS DO ACES ARRÁBIDA
Setúbal
UCC Península Azul
UCSP Azeitão
UCSP Praça da República
UCSP Sado
UCSP Santos Nicolau
UCSP São Sebastião
USF Luisa Todi
USF São Filipe

265 531 207
ucc.pazul.coord@arslvt.min-saude.pt
ucsp.azeitao.coord@arslvt.min-saude.pt
ucsp.prepublica.coord@arslvt.min-saude.pt
ucsp.sado@arslvt.min-saude.pt
ucsp.stnicolau.coord@arslvt.min-saude.pt
ucsp.ssebastiao.coord@arslvt.min-saude.pt
usf.ltodi.coord@arslvt.min-saude.pt

UCSP Águas de Moura

265 544 320
265 790 460
265 545 200
265 708 000
265 540 290
265 536 570

usf.sfilipe.coord@arslvt.min-saude.pt

Palmela
UCC Palmela

212 199 500

ucc.palmela.coord@arslvt.min-saude.pt
ucsp.amoura.coord@arslvt.min-saude.pt

212 339 859
265 938 260

UCSP Bairro dos Marinheiros

212 139 370

UCSP Brejos Assa

ucsp.bmarinheiros@arslvt.min-saude.pt

265 509 030

UCSP Pinhal Novo

ucsp.bassa@arslvt.min-saude.pt

UCSP Poceirão

ucsp.pnovo.coord@arslvt.min-saude.pt

265 900 060

UCSP Quinta do Anjo

ucsp.poceirao@arslvt.min-saude.pt

212 888 430

UCSP Venda do Alcaide

ucsp.qanjo.coord@arslvt.min-saude.pt

USF Santiago

ucsp.valcaide@arslvt.min-saude.pt

212 389 890
212 339 800

265 509 030/ 212 388 690

usf.santiago.coord@arslvt.min-saude.pt
Sesimbra
UCC Sesimbra
UCSP Quinta do Conde

ucc.sesimbra.coord@arslvt.min-saude.pt

UCSP Sesimbra

ucsp.qconde.coord@arslvt.min-saude.pt

USF Castelo

ucsp.sesimbra.coord@arslvt.min-saude.pt

USF Conde Saúde

usf.castelo.coord@arslvt.min-saude.pt

URAP Arrábida

usf.condesaude.coord@arslvt.min-saude.pt

212 289 600
212 339 800
212 289 600
212 689 280
212 138 200
212 138 200

urap.arrabida.coord@arslvt.min-saude.pt

MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Setúbal

setubal.diariodaregiao@gmail.com;
radiovoz@netcabo.pt; geral@radiojornal.com

Palmela

noticias.diariodaregiao@gmail.com;

265 237 438/265 573 601

palfm@radiopal.pt; popular@esoterica.pt

Sesimbra

212 338 310/212 387 210

noticias@jn.pt; sesimbra.fm@netvisao.pt
212 281 158

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA

vereacaopedropina@mun-setubal.pt

265 234 600

deis@cm-palmela.pt

212 336 606

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

rede.social@cm-sesimbra.pt
acao.social@cm-sesimbra.pt

SEGURANÇA SOCIAL DISTRITAL

margarida.i.santos@seg-social.pt
vanda.i.ilheu@seg-social.pt

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL DE SETÚBAL
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL DE PALMELA
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL DE SESIMBRA

luis.bucho@mun-setubal.pt
proteccaocivil@cm-palmela.pt

300 513 650
265 739 336
21 233 66 53

protecao.civil@cm-sesimbra.pt

212 280 521
937 40 5 9 10

INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SETÚBAL,
PALMELA, SESIMBRA

udipssdesetubal@gmail.com

265 534 213

JUNTAS DE FREGUESIA DE SETÚBAL

geral@jfss.pt

São Sebastião

geral@jfreg-azeitao.com

Azeitão

juntafregsado@netcabo.pt

Sado

geral@uf-setubal.pt

União Freguesias de Setúbal

juntagambia@junta-freg-gambia.org

265 719 520
212 199 930
265 783 016
265 523 128
265 706 124

Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra
JUNTAS DE FREGUESIA DE SESIMBRA
Castelo

geral@jf-castelo.pt

212 281 158

Santiago

geral@jf-santiago.pt

21 228 84 10/4

Quinta do Conde

geral@jf-quintadoconde.pt

21 210 83 70

j.f.palmela@iol.pt

212 351 231

geral@jfpinhalnovo.pt

212360 503

junta.anjo@netvisao.pt

212 880 232

uf.poceirao.marateca@gmail.com

265 988 070

JUNTAS DE FREGUESIA DE PALMELA
Freguesia de Palmela
Freguesia de Pinhal Novo
Freguesia da Quinta do Anjo
União de Freguesias do Poceirão, Marateca)
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ANEXO III
GRUPO OPERACIONAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA
ENTIDADES/REPRESENTANTES

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA ARRÁBIDA

ENDEREÇO ELETRÓNICO

TELEFONE

usp.arrabida@arslvt.min-saude.pt

265 544 120

vereacaopedropina@munsetubal.pt

265 234 600

deis@cm-palmela.pt

212 336 606

UNIDADES FUNCIONAIS DO ACES DA ARRÁBIDA

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

rede.social@cm-sesimbra.pt
acao.social@cm-sesimbra.pt

SEGURANÇA SOCIAL DISTRITAL

margarida.i.santos@seg-social.pt
vanda.i.ilheu@seg-social.pt

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL DE SETÚBAL

luis.bucho@mun-setubal.pt

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL DE PALMELA

proteccaocivil@cm-palmela.pt

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL DE SESIMBRA
protecao.civil@cm-sesimbra.pt

300 513 650
265 739 336
21 233 66 53

212 280 521
93 740 59 10

JUNTAS DE FREGUESIA DE SETÚBAL
São Sebastião
Azeitão
Sado
União Freguesias de Setúbal
Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra

geral@jfss.pt
geral@jfreg-azeitao.com
juntafregsado@netcabo.pt
geral@uf-setubal.pt
juntagambia@junta-freggambia.org

265 719 520
212 199 930
265 783 016
265 523 128
265 706 124

JUNTAS DE FREGUESIA DE PALMELA
Freguesia de Palmela

j.f.palmela@iol.pt

212351231

Freguesia de Pinhal Novo

geral@jfpinhalnovo.pt

212360503

junta.anjo@netvisao.pt

212880232

uf.poceirao.marateca@gmail.com

265988070

Freguesia da Quinta do Anjo
União de Freguesias do Poceirão, Marateca)

JUNTAS DE FREGUESIA DE SESIMBRA

Castelo
Santiago
Quinta do Conde

geral@jf-castelo.pt
geral@jf-santiago.pt
geral@jf-quintadoconde.pt

212 281 158
21 228 84 10/4
21 210 83 70

GRUPOS OPERACIONAIS
GRUPO OPERACIONAL DE CRISE (ALERTA VERMELHO)
ENTIDADES

ENDEREÇO ELETRÓNICO

TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

vereacaopedropina@mun-setubal.pt

265 234 600

deis@cm-palmela.pt

212 336 606

rede.social@cm-sesimbra.pt
acao.social@cm-sesimbra.pt

COMUNICAÇÃO SOCIAL
CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
SEGURANÇA SOCIAL DISTRITAL

margarida.i.santos@seg-social.pt
vanda.i.ilheu@seg-social.pt

300 513 650

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

Luisa Almeida -centrodia.scma@sapo.pt

212 198 900

JUNTAS DE FREGUESIA DE SETÚBAL
São Sebastião
Azeitão
Sado
União Freguesias de Setúbal
Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra

265 719 520
geral@jfss.pt
212 199 930
geral@jfreg-azeitao.com
265 783 016
juntafregsado@netcabo.pt
265 523 128
geral@uf-setubal.pt
265 706 124
juntagambia@junta-freg-gambia.org

JUNTAS DE FREGUESIA DE PALMELA

j.f.palmela@iol.pt

Freguesia de Palmela

geral@jfpinhalnovo.pt

Freguesia de Pinhal Novo

212351231
212360503

junta.anjo@netvisao.pt

212880232

uf.poceirao.marateca@gmail.com

265988070

Castelo

geral@jf-castelo.pt

212 281 158

Santiago

geral@jf-santiago.pt

21 228 84 10/4

Quinta do Conde

geral@jf-quintadoconde.pt

Freguesia da Quinta do Anjo
União de Freguesias do Poceirão, Marateca)

JUNTAS DE FREGUESIA DE SESIMBRA

21 210 83 70

CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL
UNIDADES PRIVADAS DE SAÚDE LOCAIS
UNIDADES FUNCIONAIS DO ACES ARRÁBIDA
Setúbal
UCC Península Azul
UCSP Azeitão
UCSP Praça da República
UCSP Sado
UCSP Santos Nicolau
UCSP São Sebastião

265 531 207
ucc.pazul.coord@arslvt.min-saude.pt
ucsp.azeitao.coord@arslvt.min-saude.pt
ucsp.prepublica.coord@arslvt.min-saude.pt
ucsp.sado@arslvt.min-saude.pt
ucsp.stnicolau.coord@arslvt.min-saude.pt
ucsp.ssebastiao.coord@arslvt.min-saude.pt

212 199 500
265 544 320
265 790 460
265 545 200
265 708 000
265 540 290

USF Luisa Todi

usf.ltodi.coord@arslvt.min-saude.pt

USF São Filipe

usf.sfilipe.coord@arslvt.min-saude.pt

265 536 570

Palmela
UCC Palmela

ucc.palmela.coord@arslvt.min-saude.pt

UCSP Águas de Moura

ucsp.amoura.coord@arslvt.min-saude.pt

212 339 859
265 938 260

UCSP Bairro dos Marinheiros

212 139 370

UCSP Brejos Assa

ucsp.bmarinheiros@arslvt.min-saude.pt

UCSP Pinhal Novo

ucsp.bassa@arslvt.min-saude.pt

265 509 030/ 212 388

UCSP Poceirão

ucsp.pnovo.coord@arslvt.min-saude.pt
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UCSP Quinta do Anjo

ucsp.poceirao@arslvt.min-saude.pt

265 900 060

UCSP Venda do Alcaide

ucsp.qanjo.coord@arslvt.min-saude.pt

212 888 430

USF Santiago

ucsp.valcaide@arslvt.min-saude.pt

212 389 890
212 339 800

usf.santiago.coord@arslvt.min-saude.pt

265 509 030

Sesimbra
UCC Sesimbra
UCSP Quinta do Conde

ucc.sesimbra.coord@arslvt.min-saude.pt

UCSP Sesimbra

ucsp.qconde.coord@arslvt.min-saude.pt

USF Castelo

ucsp.sesimbra.coord@arslvt.min-saude.pt

USF Conde Saúde

usf.castelo.coord@arslvt.min-saude.pt

URAP Arrábida

usf.condesaude.coord@arslvt.min-saude.pt
urap.arrabida.coord@arslvt.min-saude.pt

212 289 600
212 339 800
212 289 600
212 689 280
212 138 200
212 138 200

POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, POLÍCIA MARÍTIMA, POLÍCIA MUNICIPAL E MILITARES

lmbarrocas@psp.pt

265 535 231

Lanzudo.amr@gnr.pt

212 336 606

ct.stb.dstb.pssb@gnr.pt

212 289 510

PSP Setúbal – Policiamento Integrado de proximidade (Luis Manuel Camacho Barrocas)
GNR Palmela (António Lanzudo)
GNR Sesimbra

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
COMISSÃO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL (CLAS)
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD), LARES, CRECHES E INFANTÁRIOS (IPSS)
FARMÁCIAS
PARÓQUIAS E OUTRAS INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS

35

ANEXO IV
RECOMENDAÇÕES DA DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE

Medidas de âmbito geral:


Para a população em geral:
o

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

Medidas específicas:


Insuficientes renais:
o



Grávidas:
o



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

Turistas:
o



Circular Informativa Nº: 25/DA de 08/08/2008;

Responsáveis pelo apoio a pessoas sem-abrigo:
o



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

Pessoas sem-abrigo:
o



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

Desportistas:
o



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

Actividades Laborais:
o



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

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

Crianças em Actividades aquáticas:
o

“Protecting Children and Youths in Water Recreation - Safety Guidelines
for Service Providers”, EUROSAFE;



Vestuário apropriado em períodos de temperaturas elevadas:
o



Estabelecimentos de acolhimento de idosos:
o



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

Circular informativa Nº: 24/DA de 08/08/2008;

Creches e infantários:

o Circular informativa Nº: 23/DA de 08/08/2008;
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ANEXO V - PLANO DE INTERVENÇÃO LOCAL
Níveis de
ALERTA

VERDE
Situação de
vigilância

AMARELO
Onda de Calor
–
Esperados
efeitos sobre a
saúde

VERMELHO
Onda de Calor
Grave
–
Esperadas
consequências
graves em
termos de
saúde e
mortalidade

Autoridade de Saúde (AS)
Recepção de informação da DGS
Activação do Plano de
Contingência Integrado
Articulação com entidades locais
Divulgação do Plano de
Intervenção
Divulgação de medidas
preventivas
Identificação de grupos
vulneráveis
Atenção às necessidades e
recursos (Abrigos e Água potável)
Vigilância da qualidade da água de
fontes alternativas
Articulação com entidades
Difusão de alerta – SMBPC, OAS
e CS
Difusão de alerta – comunicação
social
Divulgação de medidas de
protecção
Assegurar respostas a
necessidades
Monitorização das medidas
tomadas (SARA)

Articulação com entidades
Difusão de alerta
Garantir respostas a necessidades
Monitorização das medidas
tomadas (SARA)

Comissão Municipal de
Protecção Civil
Identificação de possíveis locais
de abrigo para grupos
vulneráveis
Identificação de fontes
alternativas de abastecimento
de água
Difusão de alerta
Reforço na divulgação de
medidas preventivas

Organismos de Apoio Social
(públicos e privados)
Identificação de potenciais
pessoas ou grupos de pessoas
vulneráveis
Divulgação/ aplicação de medidas
preventivas
Contacto domiciliário com grupos
vulneráveis
Levantamento das necessidades
Disponibilizar meios de transporte

Centro Hospitalar de Setúbal
(Diretor Clínico)
Divulgação de Plano específico no H.
S. Bernardo
Informação aos profissionais de saúde
Identificação de potenciais pessoas
vulneráveis

Eventual activação do Plano de
Emergência Municipal
Difusão de alerta
Divulgação de medidas de
protecção
Disponibilização de abrigos
Distribuição de água potável
Activar voluntários para apoio
Assegurar transporte de
pessoas / grupos para unidade
de saúde e/ou abrigo

Visitação domiciliária a grupos
vulneráveis
Vigilância/reforço na aplicação de
medidas
Assegurar transporte de
pessoas/grupos vulneráveis para
abrigos
Disponibilização de pessoal
associado para apoio de grupos
em abrigos

Divulgação/ aplicação de medidas
preventivas
Levantamento das necessidades
Alertar profissionais para eventual
acréscimo na prestação de cuidados
Reforço de profissionais nas unidades
de saúde
Vigilância/reforço na aplicação de
medidas
Monitorização e comunicação ao DS
da procura dos serviços de saúde

Activação do Plano de
Emergência Municipal
Designar abrigos
Encaminhamento de voluntários
para abrigos
Transporte de pessoas / grupos
para unidade de saúde e/ou
abrigo
Distribuir água potável

Visitação domiciliária a grupos
vulneráveis
Encaminhamento de pessoal
associado para apoio em abrigos
Transporte de pessoas/grupos
vulneráveis para abrigos

Reforço de profissionais para
prestação de cuidados de saúde
Monitorização e comunicação ao DS
da procura dos serviços de saúde,
bem como dos
efeitos na saúde e mortalidade

ACES (Diretor Executivo)
Divulgação de Plano Específico no
ACES
Informação aos profissionais de saúde
Identificação de potenciais pessoas
vulneráveis

Divulgação/ aplicação de medidas
preventivas
Contacto domiciliário com pessoas
vulneráveis
Levantamento das necessidades
Alertar profissionais para eventual
acréscimo na prestação de cuidados
Reforço de profissionais nas unidades
de saúde
Vigilância/reforço na aplicação de
medidas
Monitorização da procura do serviço
de Atendimento Complementar
(SINUS/SONHO))
Disponibilização de profissionais para
prestação de cuidados domiciliários
Encaminhamento de profissionais de
saúde para abrigos
Visitação domiciliária a pessoas com
patologia específica
Monitorização da procura do serviço
de Atendimento Complementar
(SINUS/SONHO)
Monitorização dos efeitos na saúde e
mortalidade

ANEXO VI
GRELHA E - CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA ALTERNATIVAS

TIPO FONTES DE ÁGUA
ALTERNATIVAS*

LOCALIZAÇÃO

Fonte: Plano de contingência temperaturas extremas adversas – Módulo Calor 2015

ACESSOS A VEÍCULOS E/OU
PESSOAS

CAPACIDADE DOS
DEPÓSITOS

VIGIADA
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ANEXO VII
CARACTERIZAÇÃO DOS ABRIGOS
Abrigos Temporários de Livre Acesso








Edifícios públicos / estabelecimentos abertos ao público em horário diurno;
Acessibilidade para pessoas de mobilidade condicionada;
Sistema de climatização;
Instalações sanitárias separadas por sexo, com acessibilidade, fraldário e produtos de higiene
(papel higiénico, sabão);
Abastecimento de água potável;
Saneamento básico;
Segurança contra incêndios.

Abrigos Temporários com Apoio Social











Possibilidade de frequência diurna, por alguns dias, de pessoas vulneráveis;
Acessibilidade para pessoas de mobilidade condicionada;
Sistema de climatização;
Instalações sanitárias separadas por sexo, com acessibilidade, fraldário e produtos de higiene
(papel higiénico, sabão);
Abastecimento de água potável;
Saneamento básico;
Segurança contra incêndios;
Vigilância por assistente social, sociólogo, educador social;
Sala de entretenimento;
Condições de alimentação.

Abrigo Permanente com Apoio de Saúde e Social












Possibilidade de pernoitar para pessoas vulneráveis por alguns dias;
Acessibilidade para pessoas de mobilidade condicionada;
Sistema de climatização;
Instalações sanitárias separadas por sexo, com acessibilidade, uma base de duche e produtos
de higiene (papel higiénico, sabão);
Abastecimento de água potável;
Saneamento básico;
Segurança contra incêndios;
Com apoio local de equipa de prestação de cuidados de saúde e apoio social;
Refeitório em sala própria;
Área para descanso, separada por sexo (quartos /sofás de repouso);
Sala de enfermagem e gabinete médico (caixa de 1ºs socorros, marquesa, lavatório, armário de
farmácia.
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ANEXO VIII
IDENTIFICAÇÂO E CARACTERIZAÇÃO DE ABRIGOS
IDENTIFICAÇÃO DE ABRIGO
Designação:
Local:

Utilização tipo:
Telefone:

Responsável:

Contactos:

POPULAÇÃO ALVO
Capacidade

Prestação de cuidados de saúde:

Acamados/grandes dependentes:

Nº máx. pessoas:

1º Socorros

Nº de camas:______

cuidados enfermagem

Cuidados Médicos

Nº acamados:______
Nº grandes dependentes:________

Famílias com crianças:
Nº adultos:
Nº crianças:

<65 anos de idade:
< 1 ano de idade:

≥ 65 anos de idade:
≥1 ano de idade:

CARACTERIZAÇÃO:
1-Acessibilidade
Sim
Viaturas de socorro e/ou transporte de pessoas
Pessoas com mobilidade condicionada
Estacionamento
Salubridade
2-Ventilação

Natural
Artificial/forçada
Ar condicionado para Frio
Todos os compartimentos:
Se não, quais:

3-Alimentação

Cozinha
Copa

4-Instalações sanitárias
(1 por 20 pessoas)

Refeitório integrado na cozinha ou copa

Capacidade:

Refeitório em sala própria

Capacidade:

Separadas por sexo

Para mobilidade condicionada
Equipamento mínimo: lavatório e sanita
Fraldário
Produtos de ensaboamento e secagem

5-Balneários
(1 por 10 pessoas)

Separados por sexo
Integrado na IS
C/acessibilidade
Zona livre para vestiário
Água quente

6-Água para consumo humano Rede Pública: Sistema
Fonte alternativa: Origem:
Meio de aquecimento
7-Saneamento básico

Sistema de Esgotos:

Distribuição:

Não

Recolha de resíduos:
8-Conforto e segurança
Sala de entretenimento

Sim

Não

Sim

Não

Equipamentos audiovisuais
Equipamento lúdico
Bar ou cafetaria
Biblioteca

Área para descanso

Separada por sexo
Quartos: Simples:

Duplos:

Camarata: Nº camas:
Sofás de repouso Nº
Comunicações

Internet
Telefone
Fax

Segurança contra incêndios

Sistema/Central de Detecção e de alarme
Regras de segurança afixadas
Sinalização e iluminação de evacuação
Meios de 1ª Intervenção: Extintores
Instruções de combate a incêndios

9-Saúde
Primeiros Socorros

Equipamento, fármacos e material para urgências e primeiros socorros

Sala Enfermagem

Marquesa, lavatório, equipamento de frio, material de sutura e tratamentos,
desinfectantes e EPI

Gabinete Médico

Marquesa, lavatório e armário de farmácia (com tranca)

Observações:_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________
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ANEXO IX - LISTAGEM DE ABRIGOS DISPONÍVEIS
ABRIGOS

Freguesia

Espaço

Morada

Telefone

Fax

E-mail

Permanente com apoio de
saúde e social

Setúbal
Temporário com apoio
social

S.Sebastião

Santiago

Temporário de livre acesso

Castelo

Castelo

Castelo

Cáritas
Diocesana
Setúbal

Pc. Teófilo Braga,
265 509 080 /
de 13, Apartado 394
265 527 895
2901-901 Setúbal

Centro de Dia
da Terroa

Av.
Francisco 265 719 590 /
2/3/4/5/6
Fernandes
/7/8/9
2910-062 Setúbal

Sala Inferior do
Avenida da
Pavilhão do
Liberdade
Grupo
Desportivo de
Sesimbra
Largo 25 de Abril,
Salão ACRUTZ Zambujal de Baixo
Pavilhão
Estrada da Faulha
Municipal de
Sampaio
Sala junto
Rua dos Casais
refeitório
Ricos
escola
Secundária

212 233 077

grupodesportivosesimbra@gmail.com

212 682 086

acrutzambujalense@gmail.com

939 982 485

pavilhao.sampaio@cm-sesimbra.pt
direcao@esec-sampaio.net

212 688 160

Quinta do
Conde
Quinta do
Conde

Setúbal

Igreja Catedral
de Santa Maria
da Graça
Igreja Paroquial
de S. Julião

Setúbal

265 523 723
Igreja Paroquial Rua Mártires da
de N. Sr.ª da Pátria, 13
265 523 716
Anunciada
2900-493 Setúbal

Setúbal

Capela de N.ª Av.
22
de
Sr.ª do Monte do Dezembro, 3, R/c
265 232 330
Carmo
2900-669 Setúbal

Setúbal

Temporário de livre
acesso

Ginasio escola
Rua António José de
Básica Integrada Almeida Conde 2
212 106 361
Rua senhor das
Salão do grupo A chagas n.º 808 Boa
voz do Alentejo Água 1
211 822 154

Setúbal

Setúbal

Lg. de Santa Maria
2900-600 Setúbal
Pç. do Bocage
2900-276 Setúbal

265 523 352 /
265 523 723

Capela de N.ª Rua
Dr.
Paula
Sr.ª dos Anjos
265 523 903
Borba
2900-261 Setúbal
Rua Pe. Américo
Igreja de N. Sr.ª Faria, Faralhão
de Fátima
2910-146 Setúbal

S.Sebastião

Igreja Paroquial Lg. de S. Domingos
de S. Sebastião 2910-092 Setúbal

S.Sebastião

Igreja de Nossa Pc. General Luís
Senhora da Boa Domingues, 31-32
Hora
2910-585 Setúbal
265 522 888

265 523 051

aeqc.ebi.cs@gmail.com

vozdoalentejo@gmail.com

S.Sebastião

Igreja Paroquial
de N.ª Sr.ª da
Conceição

Av. Bento de Jesus
Caraça, 77
2910-647 Setúbal
265 771 228

Rua
Henrique
Galvão, Praias do
Igreja de N. Sr.ª Sado
Praias do Sado de Fátima
2910-340 Setúbal

Azeitão

Azeitão

Temporário de livre
acesso

Rua José Augusto
Igreja Paroquial Coelho
de S. Lourenço Vila Nogueira de 212 190 599
(São Lourenço) Azeitão
2925-542 Azeitão
Rua da Sociedade
Filarmónica
Previdência
Igreja Paroquial Vila
Fresca
de 212 190 833
de S. Lourenço Azeitão
(São Simão)
2925-493 Azeitão

Setúbal

Pousada de S.
Filipe
Estalagem do
Sado

Setúbal

Hotel Premium

S.Sebastião

Hotel Aranguês
Esperança
Centro Hotel

Setúbal

Setúbal
S.Sebastião

Novotel

Fortaleza de S.
Filipe
Rua Irene Lisboa
N.º 1,2,3
Av. Alexandre
Herculano
Rua José Pedro da
Silva, N.º 15
Av. Luísa Todi, N.º
220
Estrada Nacional,
10 – 2910 Setúbal

265 550 070
265 542 800
265 507 700
265 525 171
265 521 780
265 739 370

S.Sebastião

Hotel Ibis

Estrada Nacional,
10 – 2910 Setúbal

265 772 200
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ANEXO X
IDENTIFICAÇÃO DE GRUPOS VULNERÁVEIS

1.º - Identificação e quantificação de pessoas vulneráveis em risco existentes no ACES.
O número de pessoas identificadas servirá de base para representar a população do ACES com
mais necessidades de resposta em situação de alerta de saúde pública.
Este indicador (X), em termos de protecção civil será mais útil pois servirá de critério para
distribuir os recursos disponíveis (cuidados de saúde e/ou sociais e locais para abrigo) perante
as diferentes necessidades sentidas pela população.
p. ex.: No ACES W com 150000 habitantes, foram identificadas pelas equipas de saúde 45
pessoas em situação de carência social, vivendo em habitação sem condições de salubridade e
com necessidades de saúde acrescidas em caso de alerta de onda de calor ou de vaga de frio
(mobilidade condicionada, acamado e/ou portador de patologia crónica). Este número de
pessoas vulneráveis identificadas corresponderá a X% da população residente naquele ACES.
2.º - Determinação de níveis de necessidades e de respostas adequadas:
Considerando que nem todas as pessoas vulneráveis terão as mesmas necessidades e que num
cenário de temperaturas extremas as condições sociais e habitacionais contribuem para a
proteção do estado de saúde, torna-se importante definir critérios que permitam distribuir as
respostas disponíveis pela população em risco.
Assim propõe-se que:

O valor anteriormente encontrado (X) corresponda ao nível III de vulnerabilidade, o nível
mais elevado de necessidades e de respostas adequadas (reforço na prestação de cuidados de
saúde e vigilância médica, apoio na alimentação e higiene pessoal, mobilização/deslocação
para local com condições de salubridade adequadas)

O nível II corresponderá à carência de apoio social (mobilização, alimentação e/ou higiene)
e habitacional (melhores condições de saneamento, arejamento e/ou climatização) que uma
pessoa vulnerável terá em caso de onda de calor ou vaga de frio. Para quantificação da
população vulnerável nestas circunstâncias multiplica-se o valor de X por 4, obtendo-se o valor
Y representativo da porção de população residente no ACES nestas condições.

O nível I corresponderá ao valor de Y multiplicado por 6.
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Para uma melhor compreensão das necessidades e adequação de respostas apresenta-se a
seguinte matriz:

Níveis de
vulnerabilidade
I
Y*6 = Z%
II
X*4 = Y%
III
X%

Caracterização da população vulnerável em risco
Saúde
Sem necessidades
acrescidas
Sem necessidades
acrescidas
Com necessidades
acrescidas

Níveis de vulnerabilidade

II
III

Habitação
Insalubre

Dependente

Insalubre

Dependente

Insalubre

Caracterização da população vulnerável em risco
Saúde

I

Social
Autónomo

Sem necessidades
acrescidas
Sem necessidades
acrescidas
Com necessidades
acrescidas

Social

Habitação

Autónomo

Insalubre

Dependente

Insalubre

Dependente

Insalubre

Fonte: Plano de contingência temperaturas extremas adversas – Módulo Calor 2015

Conceitos:
Pessoas vulneráveis – pessoas portadoras de diversos tipos e níveis de dependência,
habitualmente com doenças crónicas, algumas delas incuráveis ou em convalescença de
doença aguda incapacitante.

Pessoas vulneráveis em risco – Pessoas vulneráveis cujas características sociais e habitacionais
não são suficientes para garantir a proteção do seu estado de saúde quando ocorram
fenómenos climáticos extremos, encontrando-se mais suscetíveis aos seus efeitos sobre a
saúde.

Necessidades acrescidas – diz respeito à necessidade de reforço das ações de vigilância de
saúde e prestação de cuidados de saúde tendo por base a sensibilidade patológica da pessoa
vulnerável;
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Dependente – pessoa vulnerável que vive sozinha, sem apoio familiar contínuo e/ou com
mobilidade condicionada, que depende de terceiros para a alimentação, higiene e deslocação;

Habitação salubre – diz respeito à condição da habitação relativamente à existência de
requisitos de higiene e saúde imprescindíveis para a qualidade de vida dos
utilizadores/residentes, nomeadamente abastecimento de água potável, rede de esgotos,
arejamento/ventilação, meios de climatização (aquecimento e/ou arrefecimento), eletricidade,
etc;

Insalubre – ausência de um ou mais requisitos de higiene e saúde.
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ANEXO XI - LISTAGEM DE PESSOAS VULNERÁVEIS PARA ABRIGOS NIVEL III
Nº

Entidade
Fornecedora

Nome Utente

Freguesia

Morada Completa

Idade

de Dados (1)

Sexo

Nome das
Instituições
Cuidadoras

Estado de saúde /
Cuidados especiais
(2)

Nome do Responsável
e Telefone de Alerta (3)

Observações

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fonte: Plano de contingência temperaturas extremas adversas – Módulo Calor 2015
1 – Entidade ou instituição origem do utente; 2 – Dados relativos ao estado de saúde
e cuidados especiais; 3 – Telefone e Nome da pessoa cuidadora do utente;

Data: _____/_____/_______

Fls: ______
(Assinatura)
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ANEXO XII
GRELHAS DE APOIO À ATIVAÇÃO DO PLANO LOCAL
GRELHA D - RECURSOS HUMANOS MOBILIZADOS PARA ABRIGOS

N.º PESSOAS / VALÊNCIAS

CUIDADOS SAÚDE

INSTITUIÇÃO

APOIO SOCIAL
BOMBEIROS

Médicos

Enfermeiros

Outros

Assistente
Social

Auxiliares

OUTROS
(socorristas,
voluntários)

ABRIGO

Fonte: Plano de contingência temperaturas extremas adversas – Módulo Callor2015

*Fontanários, nascentes, furos, poços, depósitos (reservatórios e cisternas), e outros.
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ANEXO XII
MEDIDAS DE INTERVENÇÃO A DINAMIZAR POR NÍVEL DE ALERTA

NIVEL DE
ALERTA

INTERVENÇÃO

Verde

 Elaboração e implementação de uma Estratégia para ACES para
prevenir / reduzir os efeitos nefastos na saúde da população
decorrente das Ondas de Calor.
 Inventariar os recursos
 Delinear o Sistema de liderança
 Informar / sensibilizar a população para as medidas preventivas a
tomar na defesa da sua saúde em situação de Ondas de Calor folhetos, rádio, jornais, bancas
 Identificar as pessoas a vigiar e a sua localização geográfica

Amarelo

 Divulgação da informação de Alerta à população, às Entidades
Competentes de Saúde e a outros sectores institucionais, incluindo
a comunicação social;
 Informar / sensibilizar a população para as medidas preventivas a
tomar na defesa da sua saúde em situação de Ondas de Calor folhetos, rádio, jornais, bancas
 Reuniões regulares entre parceiros.

Vermelho

 Divulgação da informação de Alerta à população, às Entidades
de

Saúde

e

a

outros

sectores

institucionais, incluindo

a

comunicação social;
 Implementação do plano e cadeia de comando;
 Intervenção concertada com os parceiros no desenvolvimento
das ações a levar a cabo nas situações de alerta para Ondas de
Calor e os seus efeitos na saúde da população;
 Monitorização das ações decorrentes do plano de forma a
assegurar a eficiência e efetividade na gestão dos meios
disponíveis: humanos, de informação, em infraestruturas e
equipamentos;
 Reforçar a capacidade de resposta;
 Reuniões regulares entre parceiros.
Fonte: Plano de contingência temperaturas extremas adversas – Módulo Calor 2015
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ANEXO XIV
GRELHAS DE APOIO À ATIVAÇÃO DO PLANO LOCAL
GRELHA A - IDENTIFICAÇÃO E RESPOSTA A GRUPOS VULNERÁVEIS
Identificador (entidade / funcionário): __________________________________ / _________________________________ Contacto: _______________________
NECESSIDADES
NOME

IDADE

MORADA

CONTACTO
Saúde

Abrigo

Água

RESPOSTA / ENCAMINHAMENTO
Outra
(discrimine)

Entidade

Data

Fonte: Plano de contingência temperaturas extremas adversas – Módulo Calor 2015
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ANEXO XV
GRELHAS DE APOIO À ATIVAÇÃO DO PLANO LOCAL
GRELHA B - LOCALIZAÇÃO E CONTACTOS DE GRUPOS VULNERÁVEIS

Identificador (entidade / funcionário): __________________________________ / _________________________________ Contacto: _______________________
CONTACTOS

INSTIT._________________________________

INSTIT._________________________________

INSTIT._________________________________

INSTIT._________________________________

RESP:__________________________________

RESP:__________________________________

RESP:__________________________________

RESP:__________________________________

GRUPOS

TELEF/ FAX: ____________________________

TELEF/ FAX: ____________________________

TELEF/ FAX: ____________________________

TELEF/ FAX: ____________________________

Pessoas idosas que vivem
isoladas sem apoio
institucional
Crianças de <5 anos de
famílias de risco

N.º:

N.º:

N.º:

N.º:

Local:

Local:

Local:

Local:

N.º:

N.º:

N.º:

N.º:

Local:
N.º:

Local:
N.º:

Local:
N.º:

Local:
N.º:

Local:
N.º:

Local:
N.º:

Local:
N.º:

Local:
N.º:

Local:
N.º:

Local:
N.º:

Local:
N.º:

Local:
N.º:

Local:

Local:

Local:

Local:

Pessoas idosas
institucionalizadas
Crianças de <5anos
institucionalizadas
Pessoas com patologias
específicas *

Fonte: Plano de contingência temperaturas extremas adversas – Módulo Calor 2015
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ANEXO XVI
GRELHAS DE APOIO À ATIVAÇÃO DO PLANO LOCAL
GRELHA C - RELAÇÃO DE PESSOAS EVACUADAS
Abrigo: _________________________________________________________ Responsável: _________________________________
N.º DE
ENTRADA

ENTIDADE QUE FORNECEU DADOS (1)

NOME UTENTE

FREGUESIA

MORADA

IDADE

SEXO

ESTADOS DE SAÚDE / CUIDADOS ESPECIAIS
(2)

1 – Entidade ou instituição origem do utente; 2 – Dados relativos ao estado de saúde e cuidados especiais; 3 – Telefone e Nome da pessoa cuidadora do utente;

CONTACTO DO
VIGILANTE
(3)
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ANEXO XVII
GRELHA COM INFORMAÇÃO DE RETORNO ACERCA DAS MEDIDAS TOMADAS
ACES Arrábida

Data do alerta:

Medidas previstas no PCOC
Autoridade de Saúde

Sim/Não

Articulação com entidades
Quais: ACES Arrábida; Proteção Civil de Setúbal,
Palmela, Sesimbra; ISSP; CM; Juntas de Freguesia;
IPSS; Paróquias; Estabelecimentos de ensino;
Estabelecimentos de apoio a idosos.

Sim

Difusão de alerta – CMPC e ACES

Assegurar respostas a necessidades
Quais:
Monitorização das medidas tomadas

Divulgação/aplicação de medidas preventivas
Quais:

Sim/Não
sim

Contacto com pessoas vulneráveis (telefone, e-mail, familiar vizinho próximo,
etc)
Levantamento/atualização das necessidades imediatas

Difusão de alerta – comunicação social
Divulgação de medidas de proteção

ACES

Outras medidas/
Observações

Sim

Alertar profissionais para eventual acréscimo na prestação de cuidados
Reforço de profissionais nas unidades de saúde
Visitação domiciliária a pessoas com patologia específica
Disponibilização e orientação de profissionais de saúde para abrigos
Vigilância/reforço na aplicação de medidas
Monitorização da procura do serviço de saúde com carácter de urgência (SAP,
AC, CATUS, UBS, etc)
Monitorização dos efeitos na saúde e mortalidade

Fonte: Plano de contingência temperaturas extremas adversas – Módulo Calor 2015

Nota: Indicar com S/N as acções realizadas
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ANEXO XVIII
MAPAS DE AVALIAÇÃO
MAPA A
Dados relativos a instituições da área do ACES Arrábida
Indicadores
N.º total

Lar de Idosos
55

Instituição
Centro de dia
Creche /J. Infância
34
75

Outros **
7

Nº total de instituições que receberam informação sobre Ondas de Calor
N.º total de instituições que responderam ao questionário enviado
N.º total de instituições com ar condicionado*/***

55
21
13

34
9
9

75
13
7

7
_
_

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

0

0

0

_

3

3

1

_

1.053

_

1.122

_

386

_

3

_

_

_

_

_

N.º total de utilizadores***
N.º total de utilizadores com cuidados de saúde reforçados***
N.º total de evacuados para abrigo em situação de onda de calor
Fonte: Plano de contingência temperaturas extremas adversas – Módulo Calor 2015

* Com pelo menos uma sala comum com ar condicionado
** Estabelecimentos de Ensino Especial
*** Instituições que responderam questionário
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MAPA B
Dados relativos a pessoas vulneráveis isoladas na Área de Intervenção do ACES Arrábida

Indicadores

Valor

N.º Total de pessoas identificadas

41

N.º de pessoas identificadas com apoio social (de familiares ou institucional)

41

N.º de pessoas identificadas com apoio saúde (UCC, URAP, USF, etc.)

41

N.º Total de pessoas evacuadas para abrigo

0

MAPA C
Dados relativos às características das unidades funcionais do ACES Arrábida

Indicadores

Unidades Funcionais
URAP
1

UCC
3

USP
1

USF
4

UCSP
15

Outras
0

N.º total com ar condicionado

1

3

1

4

15

0

N.º total com sistema alternativo de
abastecimento de água

0

0

0

0

0

0

N.º total
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ANEXO XIX
Relatório Síntese

Delegado de Saúde da Arrábida ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- Unidade de Saúde Pública ACES Arrábida
Concelhos: Setúbal, Palmela, Sesimbra
População residente: 233. 516 habitantes
Outras características geodemográficas _________
___________________________________________________________________________________________________________

Planeamento
Planos de Contingência Específicos
Articulação com parceiros
Identificação de pessoas vulneráveis
Avaliação de necessidades (saúde, social,
habitacional)

Caracterização de abrigos

Vigilância

Sim

Não

N.º

Observações

Propostas para
melhoria

x
x
x
X
x
x

Accionamento do Plano
Avaliação do risco /alertas ajustados
Divulgação de informação

x

Intervenção
Prestação de cuidados de saúde adicionais
Reforço do apoio social
Disponibilização de abrigos

x

Abastecimento de água por fontes alternativas
Activação de Plano de Emergência Municipal

Avaliação local
Relatório intervenção de parceiros
Fonte: Plano de contingência temperaturas extremas adversas – Módulo Calor 2015
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