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1.INTRODUÇÃO

óbitos em excesso durante o inverno. Estudos

O Plano de Contingência para as Temperaturas

realizados para a Europa por diversos autores

Extremas Adversas – MÓDULO FRIO, adiante

apontam que é nas regiões com Invernos mais

designado PCTEA- MÓDULO FRIO, pretende

amenos que o excesso de mortalidade no

prolongar o sistema existente de vigilância e

inverno é mais intenso, existindo fortes

monitorização da temperatura do ar, com vista

relações com as habitações mais frias e hábitos

a activar ALERTAS sempre que haja risco para a

de vestuários deficitários (Eurowinter Group,

saúde da população. A activação do MÓDULO

1997). Este estudo, que inclui cidades do Norte

FRIO, este ano na qualidade de “projecto

e Sul da Europa refere que, para uma

piloto” coordenado pela Direcção-Geral de

temperatura padrão no exterior de 7ºC, o

Saúde

período

aquecimento dos quartos e as temperaturas

outono/inverno, entre 15 de Novembro a 31

das salas de estar, são mais baixas nas regiões

de Março.

com temperaturas mais amenas. Concluiu

vai

estar

vigente

no

também que nos países com invernos mais
Existindo inúmeros estudos epidemiológicos

amenos, apesar da área do corpo coberta ser

que

da

semelhante à dos países com invernos mais

mortalidade com um aumento de óbitos nos

frios, o vestuário utilizado é mais leve e muitas

meses de inverno, sendo que este excesso é

vezes

bastante evidente nos países com invernos

adequado do corpo.

amenos e existindo estudos que assinalam a

Confirmando a tendência verificada, Portugal

importância de adoptar medidas de prevenção

situa-se entre os países da Europa com os

e protecção assim se propõe a activação do

valores

MÓDULO FRIO para este ano.

mortalidade de inverno (Healy, J., 2003). São

registam

um

padrão

sazonal

insuficiente

mais

para

um

aquecimento

2

elevados

de

excesso

de

assinaladas como razões explicativas aspectos
culturais e comportamentais, na medida em

2.EFEITOS DO FRIO NA SAÚDE
É uma evidência de que a exposição ao frio
pode debilitar fortemente o estado de saúde e
ter repercussões negativas na morbilidade e
mortalidade. A maioria dos países Europeus
registam uma taxa de mortalidade de inverno
superior entre 5-30% à registada no verão (EEA,
2008).
Praticamente em todas as regiões da Europa
verifica-se

um

padrão

de

sazonal

de

mortalidade, no qual os meses de Inverno
registam os valores mais elevados. Todos os
anos é estimado para a Europa cerca de 250 mil

que existe falta de preparação das habitações
ao nível do isolamento térmico, das condições
de aquecimento e de hábitos de vestuário,
resultado dos invernos serem frequentemente
pouco rigorosos e de os períodos de frio
intenso relativamente reduzidos.
Os

problemas

de

saúde

mais

comuns

diretamente relacionados com o frio são o
enregelamento

e

a

hipotermia.

O

enregelamento é uma situação resultante da
exposição excessiva ao frio intenso, causando
uma sensação de formigueiro e adormecimento
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normalmente das extremidades do corpo,

Estão

definidos

como as mãos, pés e orelhas. O risco de

específicos:

os

seguintes

objectivos

enregelamento é maior nas pessoas com
problemas de circulação sanguínea ou que não
usam vestuário adequado e que, nos casos
mais graves pode provocar danos permanentes
no corpo e até a amputação. A hipotermia pode
ocorrer

quando

o

corpo

exposto

a

temperaturas baixas perde mais rapidamente
calor do que aquele que é produzido. A
temperatura do corpo é demasiado baixa
afectando o funcionamento do organismo.

- Accionar o Sistema de Previsão e Alerta e
Resposta
- Avaliar Diariamente o Risco da saúde da
população do Algarve

- Definir o Nível de Alerta e comunica-lo em
tempo útil
- Reforçar e Adequar os Cuidados de Saúde da
População e, em função do Nível de Alerta,
accionar

mecanismos

de

resposta

a

desenvolver pelos Serviços de Saúde
No entanto, o frio é também responsável pelo
agravamento

de

diversas

doenças

cardiovasculares e respiratórias. Efectivamente,
existe

uma

relação

estatisticamente

significativa entre o frio e causas específicas de

- Divulgar Recomendações à população em
geral e às entidades com responsabilidades na
protecção da população, sobre medidas e
procedimentos a adoptar em situação de frio
intenso

morte, nomeadamente a doença isquémica

3

cardíaca e à doença cérebro-vascular. No
entanto, ao contrário do que acontece com o
calor, a relação entre frio e mortalidade diária
apresenta um delay de alguns dias.

4.ACÇÕES A DESENVOLVER
4.1.Sistema de Previsão e Alerta
Este Sistema é activado durante o período de
vigência do Plano, entre 15 de Novembro a 31

Os peritos nesta matéria sugerem que o

de Março. Os mecanismos e circuitos de

excesso de mortalidade de inverno possa ser

comunicação

reduzido substancialmente pela adopção de

relevantes para o funcionamento do sistema

comportamentos de protecção ao frio, em

são os mesmos do PCTEA-MÓDULO CALOR

particular em países com invernos mais

requerendo uma estreita articulação entre o

amenos, como o nosso, onde a necessidade de

Departamento de Saúde Pública que emite os

evitar o frio é menos evidente.

Alertas, as Autoridades de Saúde e Serviços de

de

dados

e

informações

urgência em articulação conjunta com as
entidades externas.

3.OBJECTIVOS
O MÓDULO FRIO do Plano tem como objectivo
geral minimizar os efeitos negativos das
temperaturas baixas na saúde da população do
Algarve, durante o período outono/inverno.
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Mantém-se três Níveis de Alerta sendo que:

1

4
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básica (SUBs) e atendimento em consulta dos
Critério Secundária 1
TEMPERATURA MÁXIMA

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES)
permite identificar picos de procura e reforçar
e adequar os cuidados e saúde.

NÍVEL DE ALERTA
VERDE

AMARELO

VERMELHO

≥11ºC

3-11ºC

<3ºC

Critério Secundário 2
TEMPERATURA MÍNIMA

Os ACES, as SUBs e Hospitais da Região deverão
estabelecer

Planos

Específicos,

ajustados

VERDE

AMARELO

VERMELHO

≥6ºC

0-6ºC

<0ºC

à

Contingência
realidade

e

às

respectivas áreas de intervenção. Os serviços
de saúde deverão garantir o reforço e
adequação

NÍVEL DE ALERTA

de

dos

cuidados

de

saúde

da

população em função dos alertas e quando é
esperado uma maior procura dos serviços.

Diariamente o Alerta para o dia seguinte (em

4.4. Divulgação de recomendações

qualquer nível) é enviado até às 16h via email

A informação à população em geral é divulgada

para a DGS e para o Gabinete do Cidadão,

através de:

Relações Públicas e Comunicação da ARS
Algarve, I.P. A DSAO da DGS, após recepção do
conjunto dos níveis de Alerta distritais, activa a
informação no sítio da DGS “especial inverno”.

- microsite especial inverno no sítio da DGS e
da ARS Algarve onde a informação sobre os
Níveis de Alerta adoptados para a região
(todos os distritos no sitio da DGS) é

Paralelamente, no sítio da ARS Algarve é

actualizada diariamente;

também criado um microsite ondas de frio,
onde constará entre outras informações, o
Nível de Alerta definido para a região.
Em caso de risco para a saúde da população, os
Alertas Amarelo e Vermelho são difundidos via

- distribuição de folhetos junto das unidades de
saúde e serviços municipais;
- divulgação da linha de saúde 24 para um
atendimento mais personalizado;

email (e sms para algumas entidades) para as

- divulgação de recomendações via email para

entidades que participam no circuito de

os profissionais que trabalham com população

comunicação de risco do Plano.

vulnerável
- articulação entre o gabinete do cidadão

4.3. Reforçar e adequar os cuidados de
saúde da população

relações públicas e comunicação da ARS
Algarve e a imprensa regional.

A monitorização da procura diária dos serviços
de urgência hospitalares, serviços de urgência
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5.ESTRUTURA E COORDENAÇÃO

solidariedade social que trabalhem com grupos

Ao nível da Administração Regional de Saúde

de risco, como idosos e crianças.

do Algarve, o Grupo Coordenador Regional,
constituído

pela

Autoridade

de

Saúde

Regional/Director do Departamento de Saúde
Pública, Autoridade de Saúde Regional Adjunto,
pelos Coordenadores das Unidades de Saúde
Pública dos ACES (Barlavento, Central e

A seguir apresenta-se o quadro com a proposta
das atribuições e as actividades a desenvolver
por cada Serviço de Saúde e entidades externas
que integram o Plano em função do Nível de
Alerta.

Sotavento), Directores Clínicos dos Serviços de
Urgência dos Hospitais da Região e Comando
Distrital de Operações de Socorro de Faro. O
Grupo Coordenador Regional será assessorado
por um Grupo de Apoio Técnico constituído
por técnicos do Departamento de Saúde
Pública da ARS Algarve, I.P. de onde é emitido e
difundido o Nível de Alerta.
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6. CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO
Propõe-se que no MÓDULO FRIO se adopte o
mesmo modelo de fluxo de informação usado
no Plano geral. De uma forma sumária, o
Departamento de Saúde Pública é responsável
pela avaliação diária do risco para a saúde da
população usando os critérios explanados no
ponto 4.2.. Em caso de Alerta AMARELO ou
VERMELHO,

haverá

articulação

entre

o

Gabinete do Cidadão, Relações Públicas e
Comunicação da ARS Algarve e a imprensa
regional. Será enviado sms para as unidades de
saúde, autoridades de Saúde, Protecção Civil
(através do CDOS) e Coordenação regional da
cruz vermelha.
Serão difundidas via email recomendações para
fazer face ao frio intenso a instituições de
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Actividades a desenvolver em função do Nível de Alerta
DEPARTAMENTO DE
SAÚDE PÚBLICA

-monitorizar diariamente a
informação
base
para
definição de Alerta
- actualizar a informação na
área reservada dg[44P5(A)4( )] TJETQ EMC /P </MCIID 8>> BDC q182.3 460.75 102.38 241.7 reW* nBT/F1 8.04 Tf1 0 021 717.46 655.9 T
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