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Lista de abreviaturas 

ACeS  Agrupamento de Centros de Saúde 

ARS Norte Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. 

AVAC  Aquecimento, ventilação e ar condicionado 

CM  Câmara Municipal 

CPVF  Cidadãos Particularmente Vulneráveis ao Frio 

DGS  Direção-Geral da Saúde 
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EPI  Equipamentos de proteção individual 
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PCESS-MI Plano de Contingência Saúde Sazonal – Módulo Inverno 

PPCIRA Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos 

PSP  Polícia de Segurança Pública 

UAG Unidade de Apoio à Gestão 

UCSP  Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 

USF  Unidade de Saúde Familiar 

USP  Unidade de Saúde Pública 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. Enquadramento  

 

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

incidência das infeções respiratórias na população, maioritariamente devidas à 

epidemia sazonal da gripe. No entanto, outros agentes virais e bacterianos ocorrem em 

simultâneo com a gripe. A maior incidência de infeções respiratórias assim como a maior 

ocorrência de acidentes relacionados com o frio (ex: intoxicação por monóxido de 

carbono) podem condicionar um excesso de mortalidade. 

Em 1 de outubro de 2022 entra em vigor o Plano de Contingência Específico Saúde 

Sazonal – Módulo Inverno, do ACeS Entre Douro e Vouga I – Feira/Arouca, doravante 

designado por Plano, que estará ativo até 30 de abril de 2023 e, eventualmente, noutros 

períodos em função das condições meteorológicas. 

Decorrente da sua localização geográfica, prevê-se que Portugal seja um dos países 

europeus mais vulneráveis às alterações climáticas e aos fenómenos climáticos 

extremos (Santos, F. D., Miranda, 2006). 

O impacto das alterações climáticas gera consequências sobre a saúde dos cidadãos, 

com especial intensidade nos grupos de risco e mais vulneráveis, colocando uma pressão 

acrescida no acesso aos serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde, 

exigindo um planeamento criterioso e antecipado com vista à prevenção e diminuição 

dos seus efeitos sobre os utentes. 

À semelhança do previsto no módulo calor, o módulo inverno do Plano, preconiza uma 

intervenção adequada dos serviços de saúde junto dos grupos mais vulneráveis, 

informação à população e aos profissionais de saúde sobre as medidas para minimizar 

os efeitos das temperaturas extremas sobre a saúde e a preparação de recursos 

específicos na comunidade a serem acionados durante as vagas de frio. 
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A colaboração entre diferentes entidades (saúde, proteção civil, segurança social, 

organizações da sociedade civil, entre outras) é fundamental para o desenvolvimento 

do Plano, de modo a obter-se uma resposta adequada e eficaz. 

Os Planos de Contingência Específicos Saúde Sazonal dos ACeS (PCESS), devem 

considerar o disposto no Despacho nº 2483/2017, de 17 de março de 2017, publicado 

em Diário da República n.º 59/2017, Série II de 23 de março de 2017 e, no caso particular 

do módulo inverno, ainda o disposto nas orientações técnicas e normativas referentes 

à gripe sazonal. 

A elaboração do presente Plano teve como documentos orientadores o Plano de 

Contingência Saúde Sazonal – Módulo Inverno – referenciais - 2019 da Direção-Geral da 

Saúde (DGS), e o Plano de Contingência Regional Saúde Sazonal - Módulo Inverno – 

2021-2022, da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARS Norte), assim como 

o normativo acima referido. 

 

 

1. 2. Efeitos do Frio Extremo na Saúde 

 

Os efeitos da temperatura ambiente sobre o organismo humano, principalmente em 

situações de eventos extremos, os quais são cada vez mais intensos e frequentes, 

constituem uma área de investigação que tem vindo a ser aprofundada e que apresenta 

o maior interesse para o setor da saúde, tendo em vista, nomeadamente, o 

desenvolvimento de sistemas de alerta e resposta que permitam minimizar os impactes 

sobre a morbilidade e a mortalidade humana. 

Praticamente em todas as regiões da Europa observa-se um padrão sazonal de 

mortalidade no qual os meses de Inverno registam os valores mais elevados. Estima-se 

que na Europa exista um excesso de 250 mil óbitos, todos os anos, durante o Inverno, 

70% dos quais associados a doenças cardíacas e 15% a doenças respiratórias 

(Vasconcelos, J. et al., 2010). 
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O estudo “Um frio de morrer em Portugal no período de 1945-1988”, identificou a média 

mensal de temperatura média diária como a que melhor associação demonstrava com 

a variação mensal da mortalidade. Verificou ainda que a associação estatística não foi 

relevante para a variação de mortalidade de indivíduos menores de 65 anos, mas tem 

tendência a aumentar em grupos etários mais idosos (Pinheiro, 2005). 

Embora exista uma variabilidade do número de óbitos ocorridos em Invernos de 

diferentes anos, verifica-se um pico de mortalidade durante o mês de janeiro (Marques, 

J., 2007). Este autor, ao estudar o distrito de Lisboa, no período de 1996 a 2003, concluiu 

que a temperatura máxima do ar à superfície é a que possui uma associação mais forte 

com a mortalidade média diária. O estudo aponta que são os valores da temperatura 

média que ocorrem 4 a 7 dias antes que mais influenciam a mortalidade de um dado 

dia. 

Estudos efetuados em países europeus identificaram que o excesso de mortalidade no 

Inverno é maior nas regiões com Invernos mais amenos, existindo uma associação com 

habitações mais frias e uso de roupa menos protetora (Eurowinter Group, 1997). 

Concluiu-se que nos países de invernos mais amenos, apesar de a área do corpo coberta 

ser semelhante à dos países com invernos mais frios, o vestuário utilizado é mais leve e 

muitas vezes insuficiente para um aquecimento adequado do corpo. 

Existem vários fatores condicionantes do risco para a saúde associados às vagas de frio: 

 Fatores individuais: os idosos, as crianças nos primeiros anos de vida, os 

portadores de doenças crónicas, as pessoas obesas, os consumidores de álcool e 

drogas, os indivíduos submetidos a tratamentos médicos, os indivíduos com 

doenças agudas e os doentes acamados; 

 Fatores sociais, laborais ou ambientais: pessoas que vivam sós e em habitações 

de baixa qualidade e com deficientes condições de climatização, exposição ao 

frio por motivos laborais, exposição continuada durante vários dias a 

temperaturas mínimas extremas. 

A exposição ao frio intenso, particularmente durante vários dias consecutivos, pode 

provocar lesões relacionadas com o frio, como o enregelamento dos membros, as 
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ulcerações provocadas pelo frio e a hipotermia, situações que pela sua gravidade podem 

obrigar a cuidados médicos de emergência. 

 

Os grupos mais vulneráveis ao frio incluem: 

 Crianças: perdem o calor corporal mais rapidamente que os adultos e têm mais 

dificuldade em produzir calor suficiente para compensar as perdas. 

 Pessoas idosas: produzem menos calor porque, à medida que a idade avança, o 

metabolismo do corpo humano tende a ser mais lento e os indivíduos tendem a 

reduzir a atividade física. A resposta fisiológica de adaptação ao frio por parte 

dos idosos pode ser menor pela existência de certas doenças crónicas e pelo 

facto de eventualmente tomarem medicação que pode afetar a circulação 

sanguínea. 

Estes dois grupos são ainda particularmente vulneráveis ao frio porque podem não ter 

perceção das alterações de temperatura. 

 

São também vulneráveis as pessoas que: 

 Têm doenças crónicas, em especial cardiovasculares, respiratórias, reumáticas, 

diabetes e da tiroide; 

 Têm doenças neurológicas ou transtornos psíquicos; 

 Têm problemas de alcoolismo; 

 Tomam medicamentos tais como psicotrópicos ou anti-inflamatórios; 

 Têm mobilidade reduzida; 

 Têm dificuldades na realização das atividades da vida diária; 

 Estão mais isoladas; 

 Vivem em habitações degradadas e sem condições de isolamento térmico; 

 Estão em situação de exclusão social. 

2. PÚBLICO-ALVO 
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O público-alvo do presente Plano é constituído pelos cidadãos particularmente 

vulneráveis ao frio (CPVF): indivíduos residentes na área geodemográfica do ACeS de 

Entre Douro e Vouga I - Feira/Arouca, cuja condição de vida1 potencie efeitos adversos 

no seu estado de saúde por eventual exposição a temperaturas baixas intensas, numa 

situação de vaga de frio, de que resultem necessidades emergentes2 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral  

 

Prevenir e minimizar os efeitos negativos do frio extremo e das infeções respiratórias, 

nomeadamente da gripe, na saúde da população em geral e dos cidadãos 

particularmente vulneráveis ao frio em particular. 

Incluem-se nos grupos particularmente vulneráveis ao frio os idosos, as crianças e as 

pessoas com doenças crónicas.  

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

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

 

3.2. Objetivos específicos  

 

1. Promover o cumprimento das orientações da DGS sobre vacinação contra a gripe 

sazonal e outras infeções respiratórias, assim como a avaliação das coberturas vacinais 

contra a gripe sazonal; 

                                                                 

1 Vive só; vive em habitação degradada; com dependência total ou parcial; com deficiência física e/ou 
mental; doente crónico; sem abrigo 
2 Uma ou mais das seguintes necessidades: transporte, apoio domiciliário, monitorização, abrigo, 
cuidados de saúde 
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2. Garantir a intervenção e resposta adequadas das respetivas unidades funcionais junto 

da comunidade, particularmente dos grupos mais vulneráveis; 

3. Promover a identificação dos grupos vulneráveis ao frio, adotando medidas 

preventivas; 

4. Promover a sensibilização dos cidadãos particularmente vulneráveis ao frio; 

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

6. Divulgar informação e orientações/recomendações à população em geral; 

7. Facultar informação aos profissionais de saúde; 

8. Promover a adoção de medidas de etiqueta respiratória e isolamento social por parte 

dos doentes com síndrome gripal; 

9. Promover o atendimento preferencial pelo centro de contacto SNS (808 24 24 24); 

10. Manter atualizado o registo das estruturas residenciais para pessoas idosas, serviços 

de apoio domiciliário, centros de dia, infantários, creches e reforçar a divulgação de 

informação; 

11. Monitorizar o funcionamento dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar 

condicionado (AVAC) nas instalações onde funcionam serviços do ACeS Feira/Arouca. 

 

4. ESTRATÉGIAS 

 

Informação 

A informação relativa aos eventuais “alertas de frio” será fornecida pela ARS Norte. 

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

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

Informar os profissionais de saúde e a população em geral, em especial os grupos de 

risco, para o efeito do frio extremo na saúde e as respetivas medidas de proteção; 
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Aconselhar os doentes com infeções respiratórias, nomeadamente com síndrome gripal, 

a adotar medidas de etiqueta respiratória e “distanciamento social”. 

 

Prevenção, Contenção e Controlo 

Medidas de higiene respiratória e de controlo de infeção: 

a) Reforço das medidas de higiene das mãos, tanto para a população em geral como 

para os profissionais de saúde; 

b) Aconselhamento aos doentes com infeções respiratórias para adoção de medidas de 

“distanciamento social”; 

c) Informação sobre medidas de etiqueta respiratória; 

d) Promoção da utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) nos utentes e 

profissionais de saúde; 

e) Disponibilização de máscaras a doentes com sintomatologia respiratória; 

f) Promoção da renovação do ar dos locais interiores. 

 

Vacinação 

a) Gripe sazonal: 

Promover a vacinação contra a gripe, de acordo com as orientações da DGS. 

b) COVID-19  

Promover a vacinação contra a COVID-19, de acordo com a Norma da DGS em vigor  

c) Infeções por Streptococcus pneumoniae: 

Promover a vacinação, de acordo com a: 

1) Norma n.º 11/2015 de 23/06/2015, atualizada em 06/11/2015: Vacinação contra 

infeções por Streptococcus pneumoniae de grupos com risco acrescido para doença 

invasiva pneumocócica (DIP). Adultos (>=18 anos); 
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2) Norma n.º 12/2015 de 23/06/2015, atualizada em 06/11/2015: Vacinação contra 

infeções por Streptococcus pneumoniae de grupos com risco acrescido para doença 

invasiva pneumocócica (DIP). Idade pediátrica (<18 anos de idade). 

Considerando ainda o disposto na orientação n.º 017/2017, de 20/09/2017*, da DGS. 

Promover a utilização do centro de contacto SNS (808 24 24 24) como primeiro contato 

com o sistema de saúde. 

 

Organização 

Identificar e gerir as necessidades em recursos humanos e materiais; 

Verificar a adequação dos equipamentos de climatização; 

Proceder à revisão dos programas de operação e manutenção dos sistemas AVAC; 

Garantir a existência de salas climatizadas. 

 

Articulação interinstitucional 

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

Promoção de reuniões, em parceria com serviços locais da Segurança Social, para 

recomendar medidas a implementar (vacinação, climatização, medidas de controlo de 

infeção e outras) nas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) e outras 

instituições de residência coletiva. 

 

Ambulatório 

Cuidados em ambulatório: 

Adequar a capacidade instalada nas unidades funcionais; 

Adequar a oferta de consultas (em espaço dedicado, se necessário); 

Adequar os horários da consulta aberta ou de recurso; 

Adequar o número de consultas para pedidos no próprio dia; 
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Participar na identificação de pessoas em risco acrescido (critérios idade/isolamento 

social/co morbilidades/condições da habitação, entre outros) e promoção de medidas 

de acompanhamento, em colaboração com os parceiros na comunidade; 

Criar atendimento dedicado a doentes com sintomatologia respiratória/síndrome gripal, 

quando necessário. 

 

Serviço de Urgência Básica de Arouca: 

Adequar as equipas; 

Adequar o número de gabinetes/espaços de atendimento; 

Aconselhar os doentes com infeções respiratórias para adoção de medidas de 

“distanciamento social”; 

Criar atendimento dedicado a doentes com sintomatologia respiratória/síndrome gripal, 

quando necessário. 

 

5. ORGANIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL DO PCESS-MI 

 

A organização e a articulação interinstitucional do PCESS-MI 2022-2023 obedecem ao 

proposto na Figura 1: 
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A comunicação entre o ACeS Feira/Arouca e o Grupo Operativo Regional (GOR), será 

efetuada via endereço eletrónico: temp.extremas.frio@arsnorte.min-saude.pt 

 

A informação relativa a eventuais alertas e avisos divulgados pelo GOR, será 

comunicada, pelo ACeS às entidades locais, de acordo com o definido no presente Plano. 

 

 

6. ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

6.1 ACeS Feira/Arouca 

 

 
 

mailto:temp.extremas.frio@arsnorte.min-saude.pt
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6.2 Unidade de Saúde Pública 
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7. ATIVIDADES, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 
 
 
 
 

Atividade Responsável 
Cronograma 2021/2022 

Indicador de Avaliação Meta Avaliação 
O N D J F M A 

Gerir os recursos humanos Diretor Executivo 
Conselho Clínico e Saúde 
Coordenadores de Unidade 
Grupo Coordenador Local 
PPCIRA 

       

Realização efetiva 

S  

Gerir os recursos materiais        S  

Garantir os cuidados em ambulatório e 
domicílio 

     
 

 S  

Promover a realização de ações de formação 
aos profissionais de saúde 

Diretor executivo 
Conselho Clínico e Saúde 
USP 

     
 

 S  

Garantir a disponibilidade de recursos humanos 
e materiais 

Diretor Executivo 
Conselho Clínico e Saúde 
Coordenadores de Unidade 

     
 

 Realização efetiva S  

Vacinação contra a gripe sazonal à população 
em geral (campanha ≥ 65 anos de idade) 

Equipas de saúde      

 

 

Tx = Nº de inoc. no 3 
quadrimestre 2019 e 1º 
trimestre 2020 em ≥ 65 
anos / pop. estimada do 
ACeS com ≥ 65 anos  x 100 

50%  

Vacinação contra a gripe sazonal a residentes 
em ERPI 

USP      
 

 
Tx = Nº de residentes 
vacinados nessa época 
gripal/nº residentes x100 

90%  

Vacinação contra a gripe sazonal a 
trabalhadores em ERPI 

USP      

 

 

Tx = Nº de trabalhadores 
vacinados nessa ápoca 
gripal / nº trabalhadores x 
100 

50%  
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Atividade Responsável 
Cronograma 2021/2022 

Indicador de Avaliação Meta Avaliação 
O N D J F M A 

Vacinação contra a gripe sazonal a profissionais 
do ACeS 

USP      

 

 

Tx = Nº de inoculações no 
2º Sem 2019 e 1º Trim 
2020 / nº de 
trabalhadores do ACeS X 
100 

40%  

 
Listar de entre os utentes inscritos na respetiva 
Unidade Funcional os grupos de cidadãos que 
possam considerar-se como particularmente 
vulneráveis ao frio (CPVF) 
 

Coordenadores de USF e 
UCSP 

     

 

 Realização efetiva S  

 
Articulação com as diferentes unidades do 
ACeS  
 

Diretor Executivo 
USP 

     

 

 Realização efetiva S  

Articulação com os parceiros na comunidade 
(CM, IPSS, Bombeiros, GNR, PSP, etc.) para a 
apresentação do PCESS-MI 

Diretor Executivo 
USP 

     
 

 Realização efetiva S  

Afixar em locais de estilo publicações da DGS 

Coordenadores de Unidade 
USP 

     

 

 Realização efetiva 

S  

Remeter às entidades externas publicações da 
DGS 

S  

Remeter às unidades funcionais publicações da 
DGS 

S  

Elaborar um plano de formação 

 
Conselho Clínico e de Saúde 
Grupo Coordenador Local 
PPCIRA 
Núcleo de formação 
USP 
 

     

 

 Realização efetiva S  

Ministrar a formação USP        Realização efetiva S  
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Atividade Responsável 
Cronograma 2021/2022 

Indicador de Avaliação Meta Avaliação 
O N D J F M A 

 
Divulgar através de instrução de serviço 
específica, os procedimentos a adotar pelos 
profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) 
envolvidos no processo 
 

Diretor Executivo 
Conselho Clínico e de Saúde 
USP 

     

 

 Realização efetiva S  

 
Divulgar alterações de períodos de 
atendimento decorrentes da ativação do Plano, 
interna e externamente 
 

Diretor Executivo 
USP 

     

 

 Realização efetiva S  

Divulgação de informação/recomendações à 
população em geral  

 
Diretor Executivo 
Conselho Clínico e de Saúde 
Coordenadores de Unidade 
USP 
 

     

 

 Realização efetiva S  

 
Garantir a manutenção de stocks de máscaras 
 

Diretor Executivo 
Coordenadores de Unidade 

     
 

 

Realização efetiva 

S  

 
Estabelecer pontos de entrega ou dispensa de 
máscaras 
 

     

 

 S  

Atualizar as bases de dados de contactos USP      

 

 Realização efetiva S  

 
Proceder ao levantamento dos equipamentos 
de climatização das Unidades do ACeS 

USP 
UAG 

     
 

 
Nº de Unidades com 
levantamento realizado 

95 %  
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Atividade Responsável 
Cronograma 2021/2022 

Indicador de Avaliação Meta Avaliação 
O N D J F M A 

 /nº total de Unidades x 
100 

 
Reportar num período máximo de 24 horas as 
avarias de equipamentos associados aos 
sistemas de climatização para a ARS Norte, I.P. 
correio eletrónico: jteixeira@arsnorte.min-
saude.pt, com conhecimento a  
temp.extremas.frio@arsnorte.min-saude.pt 
 

Coordenadores das Unidades 
UAG 
USP 

     

 

 Realização efetiva S  

Reparação/substituição de equipamentos 
associados aos sistemas AVAC 

ARS Norte, I.P. 
UAG 

     
 

 
 
Realização efetiva 
 

S  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:temp.extremas.frio@arsnorte.min-saude.pt
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9. ANEXOS 

 

ANEXO I - LISTA DE CONTACTOS PARA DIFUSÃO DE ALERTAS E RECOMENDAÇÕES  

 

Para:   

adriana.teixeira@cm-feira.pt 

santamariadafeira@cm-feira.pt 

emidio.sousa@cm-feira.pt 

adriana.teixeira@cm-feira.pt 

filipe.milheiro@cm-feira.pt 

vitor.marques@cm-feira.pt 

 

aasociacao.lamas@netvisao.pt 

aassanfins@netvisao.pt 

casaozanam@gmail.com 

casmozelos@hotmail.com 

centrosocial.drcrispim@netvisao.pt 

centro-souto@hotmail.com 

csocialescapaes@sapo.pt 

cspargoncilhe@mail.telepac.pt 

fundacao.couto@iol.pt 

geral@castiis.pt 

geral@cslobao.pt 

geral@oabrigo.pt 

geral@ojardim.com 

geral@pordosol.pt 

geral@seniorresidence.pt 

info@csjorge.pt 

misericordiadafeira@gmail.com 

 

mailto:adriana.teixeira@cm-feira.pt
mailto:santamariadafeira@cm-feira.pt
mailto:emidio.sousa@cm-feira.pt
mailto:adriana.teixeira@cm-feira.pt
mailto:filipe.milheiro@cm-feira.pt
mailto:vitor.marques@cm-feira.pt
mailto:aasociacao.lamas@netvisao.pt
mailto:aassanfins@netvisao.pt
mailto:casaozanam@gmail.com
mailto:casmozelos@hotmail.com
mailto:centrosocial.drcrispim@netvisao.pt
mailto:centro-souto@hotmail.com
mailto:csocialescapaes@sapo.pt
mailto:cspargoncilhe@mail.telepac.pt
mailto:fundacao.couto@iol.pt
mailto:geral@castiis.pt
mailto:geral@cslobao.pt
mailto:geral@oabrigo.pt
mailto:geral@ojardim.com
mailto:geral@pordosol.pt
mailto:geral@seniorresidence.pt
mailto:info@csjorge.pt
mailto:misericordiadafeira@gmail.com
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ana.santiago@cm-arouca.pt 

vanessa.soares@cm-arouca.pt 

albino.cardoso@cm-arouca.pt 

geral@cm-arouca.pt 

presidente@cm-arouca.pt 

 

cp-alvarenga@hotmail.com 

secretaria.geral@scmarouca.com 

aicia@sapo.pt 

cppsrsm@mail.telepac.pt 

cbarouca@gmail.com 

 

geral@radioregionaldearouca.com 

geral@radioaguiaazul.pt 

geral@sintoniafeirense.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ana.santiago@cm-arouca.pt
mailto:vanessa.soares@cm-arouca.pt
mailto:albino.cardoso@cm-arouca.pt
mailto:geral@cm-arouca.pt
mailto:presidente@cm-arouca.pt
mailto:cp-alvarenga@hotmail.com
mailto:secretaria.geral@scmarouca.com
mailto:aicia@sapo.pt
mailto:cppsrsm@mail.telepac.pt
mailto:cbarouca@gmail.com
mailto:geral@radioregionaldearouca.com
mailto:geral@radioaguiaazul.pt
mailto:geral@sintoniafeirense.pt
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Unidades funcionais/coordenações do ACeS de Entre Douro e Vouga I - Feira/Arouca: 

 

aces.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt 

cdp.arouca@arsnorte.min-saude.pt 

cdp.feira@arsnorte.min-saude.pt 

coord.ucc.arouca@arsnorte.min-saude.pt 

coord.ucc.feira@arsnorte.min-saude.pt 

coord.ucc.feiranorte@arsnorte.min-saude.pt 

coord.ucsp.arouca@arsnorte.min-saude.pt 

coord.ucsp.este@arsnorte.min-saude.pt 

coord.ucsp.lobaocaldas@arsnorte.min-saude.pt 

coord.ucsp.norte@arsnorte.min-saude.pt 

coord.ucsp.sul@arsnorte.min-saude.pt 

coord.urap.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt 

coord.usf.argoncilhe@arsnorte.min-saude.pt 

coord.usf.cuidar@arsnorte.min-saude.pt 

coord.usf.egasmoniz@arsnorte.min-saude.pt 

coord.usf.escariz@arsnorte.min-saude.pt 

coord.usf.familias@arsnorte.min-saude.pt 

coord.usf.fiaes@arsnorte.min-saude.pt 

coord.usf.novonorte@arsnorte.min-saude.pt 

coord.usf.saudemais@arsnorte.min-saude.pt 

coord.usf.semfronteiras@arsnorte.min-saude.pt 

coord.usf.sudoeste@arsnorte.min-saude.pt 

coord.usf.tsmaria@arsnorte.min-saude.pt 

coord.usp.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt 

cqs.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt 

de.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt 

ecci.arouca@arsnorte.min-saude.pt 

ecci.feira@arsnorte.min-saude.pt 

ecci.feiranorte@arsnorte.min-saude.pt 

mailto:aces.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt
mailto:cdp.arouca@arsnorte.min-saude.pt
mailto:cdp.feira@arsnorte.min-saude.pt
mailto:coord.ucc.arouca@arsnorte.min-saude.pt
mailto:coord.ucc.feira@arsnorte.min-saude.pt
mailto:coord.ucc.feiranorte@arsnorte.min-saude.pt
mailto:coord.ucsp.arouca@arsnorte.min-saude.pt
mailto:coord.ucsp.este@arsnorte.min-saude.pt
mailto:coord.ucsp.lobaocaldas@arsnorte.min-saude.pt
mailto:coord.ucsp.norte@arsnorte.min-saude.pt
mailto:coord.ucsp.sul@arsnorte.min-saude.pt
mailto:coord.urap.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt
mailto:coord.usf.argoncilhe@arsnorte.min-saude.pt
mailto:coord.usf.cuidar@arsnorte.min-saude.pt
mailto:coord.usf.egasmoniz@arsnorte.min-saude.pt
mailto:coord.usf.escariz@arsnorte.min-saude.pt
mailto:coord.usf.familias@arsnorte.min-saude.pt
mailto:coord.usf.fiaes@arsnorte.min-saude.pt
mailto:coord.usf.novonorte@arsnorte.min-saude.pt
mailto:coord.usf.saudemais@arsnorte.min-saude.pt
mailto:coord.usf.semfronteiras@arsnorte.min-saude.pt
mailto:coord.usf.sudoeste@arsnorte.min-saude.pt
mailto:coord.usf.tsmaria@arsnorte.min-saude.pt
mailto:coord.usp.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt
mailto:cqs.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt
mailto:de.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt
mailto:ecci.arouca@arsnorte.min-saude.pt
mailto:ecci.feira@arsnorte.min-saude.pt
mailto:ecci.feiranorte@arsnorte.min-saude.pt
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ecl.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt 

eli.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt 

epvafa@arsnorte.min-saude.pt 

gc.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt 

nf.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt 

pcc.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt 

psicologia.farouca@arsnorte.min-saude.pt 

rai.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt 

saudeescolar.uccfeira@arsnorte.min-saude.pt 

se.ucc.feiranorte@arsnorte.min-saude.pt 

sub.arouca@arsnorte.min-saude.pt 

uag.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt 

ucc.arouca@arsnorte.min-saude.pt 

ucc.feira@arsnorte.min-saude.pt 

ucc.feiranorte@arsnorte.min-saude.pt 

ucsp.arouca@arsnorte.min-saude.pt 

ucsp.este@arsnorte.min-saude.pt 

ucsp.lobaocaldas@arsnorte.min-saude.pt 

ucsp.norte@arsnorte.min-saude.pt 

ucsp.sul@arsnorte.min-saude.pt 

urap.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt 

usf.argoncilhe@arsnorte.min-saude.pt 

usf.cuidar@arsnorte.min-saude.pt 

usf.egasmoniz@arsnorte.min-saude.pt 

usf.escariz@arsnorte.min-saude.pt 

usf.familias@arsnorte.min-saude.pt 

usf.fiaes@arsnorte.min-saude.pt 

usf.novonorte@arsnorte.min-saude.pt 

usf.saudemais@arsnorte.min-saude.pt 

usf.semfronteiras@arsnorte.min-saude.pt 

mailto:ecl.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt
mailto:eli.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt
mailto:epvafa@arsnorte.min-saude.pt
mailto:gc.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt
mailto:nf.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt
mailto:pcc.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt
mailto:psicologia.farouca@arsnorte.min-saude.pt
mailto:rai.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt
mailto:saudeescolar.uccfeira@arsnorte.min-saude.pt
mailto:se.ucc.feiranorte@arsnorte.min-saude.pt
mailto:sub.arouca@arsnorte.min-saude.pt
mailto:uag.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt
mailto:ucc.arouca@arsnorte.min-saude.pt
mailto:ucc.feira@arsnorte.min-saude.pt
mailto:ucc.feiranorte@arsnorte.min-saude.pt
mailto:ucsp.arouca@arsnorte.min-saude.pt
mailto:ucsp.este@arsnorte.min-saude.pt
mailto:ucsp.lobaocaldas@arsnorte.min-saude.pt
mailto:ucsp.norte@arsnorte.min-saude.pt
mailto:ucsp.sul@arsnorte.min-saude.pt
mailto:urap.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt
mailto:usf.argoncilhe@arsnorte.min-saude.pt
mailto:usf.cuidar@arsnorte.min-saude.pt
mailto:usf.egasmoniz@arsnorte.min-saude.pt
mailto:usf.escariz@arsnorte.min-saude.pt
mailto:usf.familias@arsnorte.min-saude.pt
mailto:usf.fiaes@arsnorte.min-saude.pt
mailto:usf.novonorte@arsnorte.min-saude.pt
mailto:usf.saudemais@arsnorte.min-saude.pt
mailto:usf.semfronteiras@arsnorte.min-saude.pt
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usf.sudoeste@arsnorte.min-saude.pt 

coord.usf_terrassantamaria@csfeira.min-saude.pt 

usf.terrassantamaria@arsnorte.min-saude.pt 

usp.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt 

viaturas.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt 

 

 

 

 

 

 

Interlocutores designados (em construção): 

mjmarques@arsnorte.min-saude.pt 

isabel.santos@csfeira.min-saude.pt 

letemartins07@gmail.com 

iadias1981@gmail.com 

pmdsoares@gmail.com 

 

 

 

Cc:   

ajaalves@arsnorte.min-saude.pt 

apcgoncalves@arsnorte.min-saude.pt 

ipferreira@arsnorte.min-saude.pt 

mcpdias@arsnorte.min-saude.pt 

jmneves@arsnorte.min-saude.pt 

srgomes@arsnorte.min-saude.pt 

 

mailto:usf.sudoeste@arsnorte.min-saude.pt
mailto:coord.usf_terrassantamaria@csfeira.min-saude.pt
mailto:usf.terrassantamaria@arsnorte.min-saude.pt
mailto:usp.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt
mailto:viaturas.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt
mailto:mjmarques@arsnorte.min-saude.pt
mailto:isabel.santos@csfeira.min-saude.pt
mailto:letemartins07@gmail.com
mailto:iadias1981@gmail.com
mailto:pmdsoares@gmail.com
mailto:ajaalves@arsnorte.min-saude.pt
mailto:apcgoncalves@arsnorte.min-saude.pt
mailto:ipferreira@arsnorte.min-saude.pt
mailto:mcpdias@arsnorte.min-saude.pt
mailto:jmneves@arsnorte.min-saude.pt
mailto:srgomes@arsnorte.min-saude.pt
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ANEXO II – LOCAIS DE ABRIGO EM AROUCA 

Nota: De entre as estruturas abaixo referenciadas, considerar apenas aquelas que dispõe de aquecimento 

 

(Continuação) 
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ANEXO III – LOCAIS DE ABRIGO EM SANTA MARIA DA FEIRA 

 

Em reunião com o município de Santa Maria da Feira, ficou decidido que neste concelho 

todos os parceiros da Rede Social (lista disponível em papel, na Unidade de Saúde 

Pública) constituem locais de abrigo: 

- Instituições Particulares de Solidariedade Social; 

- Juntas de Freguesia; 

- Outros parceiros da Rede Social. 
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ANEXO IV – RECOMENDAÇÕES PARA A POPULAÇÃO EM GERAL  

 

Texto padrão para utilizar para o exterior em situações de alerta de frio intenso (Fonte: 

DGS): 

Recomendações gerais 

No domicílio 

 Antes do Inverno, verifique os equipamentos de aquecimento da sua 
casa;  

 Se tiver lareira mande limpar a chaminé, se necessário;  
 Mantenha a casa arejada, abrindo um pouco a janela/porta para 

evitar acumulação de gases;  
 Calafete janelas e portas para evitar a entrada de ar frio e a saída 

do calor acumulado;  
 NÃO use fogareiro a carvão;  
 Mantenha a temperatura da sua casa entre os 19 ºC e os 22 ºC: 

instale um termómetro em local visível;  
 No caso de prever-se a aproximação de um período de grande frio 

ou neve forte, faça as suas compras alimentares e outras que 
cheguem para um período de 2 a 3 dias para evitar ter de sair de 
casa;   

 Verifique ainda a necessidade de botijas de gás suplementares;  
 Verifique se tem medicamentos suficientes;  
 Evite dormir/descansar muito perto do aquecimento;  
 Não fique descalço no chão frio ou molhado por muito tempo;  
 Promova boa circulação de ar, principalmente durante a noite, não 

fechando completamente os aposentos, mas evitando correntes de 
ar frio;  

 Poupe energia: desligue os aparelhos elétricos quando não estiver 
em casa;  

 Utilize-os de forma criteriosa devido ao risco de sobrecarga do 
quadro;  

 A utilização de botijas de água quente deve ser feita sempre sob 
vigilância para evitar o risco de queimadura.  

Vestuário 

 Cubra as extremidades (mãos, pés, cabeça);  
 Use roupas folgadas e calçado adequados à temperatura ambiente, 

protegendo as extremidades;  
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 Não use roupas justas: dificultam a circulação sanguínea;  
 Use várias camadas de roupa em vez de uma única muito grossa;  
 Use roupas de algodão e fibras naturais. 

Cuidados de higiene 

 Mantenha a higiene pessoal;  
 Tome banho com água morna: água muito quente remove a camada 

protetora natural da pele;  
 Mantenha a pele hidratada: hidrate todo o corpo não esquecendo 

mãos, pés, cara e lábios;  
 Quando tomar banho, embrulhe-se na toalha e/ou tenha a sala 

aquecida;  
 Aumente a capacidade de enfrentar o frio, através da exposição 

controlada ao frio, utilizando duches frios inicialmente rápidos, após 
o banho quente. Depois aumente o tempo de banho frio, à medida 
que for se acostumando. 

Alimentação 

 Coma com mais frequência: encurte as horas entre as refeições;  
 Coma mesmo que não sinta muita fome, em especial sopas e bebidas 

quentes (leite, chá);  
 Se a sua saúde o permitir, inclua na sua alimentação alimentos 

calóricos como chocolates, azeite, frutos secos;  
 Evite bebidas alcoólicas - causam aquecimento, mas provocam 

vasodilatação com perda de calor e arrefecimento do corpo;  
 Comer alimentos ricos em vitaminas e sais que protegem contra 

infeções;  
 Abstenha-se de produtos nocivos como o cigarro, bebidas alcoólicas 

e drogas. 

Exercício físico 

 Deve manter a prática de exercício físico: aumenta a produção de 

calor e a circulação de sangue;  
 Não fazer exercício físico intenso ou ao ar livre e evite arrefecer com 

a roupa transpirada no corpo;  
 Faça pequenos movimentos com os dedos, os braços e as pernas: 

evitam o arrefecimento do corpo;  
 Continue a beber água durante a atividade física para evitar a 

desidratação. 
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Pessoas sós/isoladas 

 Os familiares, amigos e vizinhos têm um papel importante: faça um 
telefonema ou contacte pelo menos uma vez por dia com pessoas 
sós/isoladas;  

 Certifique-se que eles se encontram de boa saúde e em condições 
de conforto.  

Precauções ao ar livre 

 Quando a temperatura baixa muito e se há muito vento, procure um 
local baixo e abrigado;  

 Se tiver que sair, faça-o de forma breve, protegendo-se com roupa 
adequada não apertada;  

 Procure manter-se seco dado que o corpo arrefece rapidamente com 
a humidade;  

 Se tiver que realizar trabalho com muito esforço, proteja-se com 
roupa adequada e vá doseando o esforço;  

 Evite caminhar sobre o gelo devido ao risco de lesões por queda. 

Se vai viajar de automóvel 

 No caso de andar de carro tenha em conta que pode ficar bloqueado; 
Previna-se: leve roupas quentes, mantas e roupa para troca bem 
como comida e bebidas quentes num termo;  

 Tenha um mapa à mão;  
 Evite viajar sozinho de automóvel;  
 Ligue o aquecimento do veículo 10 minutos em cada hora e baixe os 

vidros uns milímetros para arejar;  
 Observe o tubo de escape para ver se não está tapado, evitando o 

risco de envenenamento por monóxido de carbono;  
 Se o carro bloquear, coloque uma manta brilhante na antena do 

veículo para chamar a atenção, cubra o corpo com mantas e 
mantenha-se desperto. 

Outras recomendações 

 Evite entrar e permanecer em locais fechados e com grande 
concentração de pessoas, onde se transmitem os vírus, em 
particular, a gripe; 

 Evite o contacto com outras pessoas doentes. 
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ANEXO V – LINKS ÚTEIS 

 

Plano de Contingência Específico Saúde Sazonal – Módulo Inverno 2019/2020 

 

Links úteis da Direção-Geral da Saúde: 

 

Frio: 

 Recomendações gerais para a população 
 Grupos vulneráveis 
 Problemas de saúde graves 
 Documentos 
 Materiais de divulgação 
 Ligações úteis 
 Contactos 

 

Gripe: 

 Perguntas e Respostas 
 Comunicados e Despachos 
 Normas e Orientações 
 Materiais de Divulgação 
 Documentos e publicações 
 Parceiros 

 

 

https://www.dgs.pt/cidadao/frio.aspx
https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/frio/recomendacoes-para-a-populacao-em-geral.aspx
https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/frio/recomendacoes-para-os-grupos-vulneraveis.aspx
https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/frio/resposta-fisiologica-ao-frio-intenso.aspx
https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/frio/documentos.aspx
https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/frio/materiais-de-divulgacao.aspx
https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/frio/ligacoes-uteis.aspx
https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/frio/contactos.aspx
https://www.dgs.pt/saude-publica1/gripe.aspx
https://www.dgs.pt/saude-publica1/gripe.aspx
https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/gripe/perguntas-e-respostas.aspx
https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/gripe/comunicados-e-despachos.aspx
https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/gripe/normas-e-orientacoes.aspx
https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/gripe/materiais-de-divulgacao.aspx
https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/gripe/documentos-e-publicacoes.aspx
https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/gripe/parceiros.aspx

