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INTRODUÇÃO 

 

A actuação da USP centra-se no esforço organizado dirigido primariamente a beneficiar o 

estado de saúde da população da área de influência do ACES Lezíria enfatizando a protecção e 

a promoção da saúde e a prevenção da doença. 

Quanto mais bem preparado estiver o ACES Lezíria (em termos comunitários, de serviços de 

saúde e população em geral para fazer face á gripe sazonal) menor será o impacto de um 

eventual surto de gripe. 

As epidemias de gripe sazonal estão associadas a uma sobrecarga dos serviços de saúde, com 

aumento do recurso aos serviços de urgência e de admissões hospitalares, sobretudo nos 

grupos de risco, por complicações associadas (pneumonias) ocorrendo, principalmente, no 

grupo etário de 65 e mais anos, com ainda maior expressão nos indivíduos de idade igual ou 

superior a 75 anos. 

A finalidade do presente plano de contingência local é promover a preparação dos serviços de 

saúde do ACES para a próxima época gripal 2015/2016 assegurando o melhor funcionamento 

das Unidades de Saúde tendo em conta o aumento da procura dos mesmos. 

Objectivos deste Plano de Contingência: 

- Reduzir a incidência da gripe sazonal na área de abrangência do ACES Lezíria, 

- Reduzir a gravidade e mortalidade relacionadas com a gripe sazonal; 

- Minimizar o impacto que a eventualidade de ocorrência de um surto possa causar na 

população e nos serviços de saúde. 

A experiencia da época gripal anterior (2014/2015) demonstrou a importância da preparação e 

execução de um adequado Plano de Contingência sobretudo se, à semelhança do que 

aconteceu na época 2014/2015, a vacinação não produziu o efeito desejado devido à 

emergência de algumas estirpes em circulação não contempladas na vacina. 
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                                    ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO 

 

1. INFORMAÇÃO EM SAÚDE 

Anualmente, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) emite, uma Circular Informativa com 

recomendações para a vacinação contra a gripe sazonal, de acordo com a situação 

epidemiológica e os conhecimentos técnico-científicos existentes à data, definindo os critérios 

de prescrição de modo a garantir a disponibilidade da vacina para os grupos populacionais que 

mais dela beneficiam. 

Além da divulgação aos profissionais de saúde das orientações emanadas pela DGS salienta-se 

a divulgação à população em geral, de forma acessível, de fácil compreensão e adequada sobre 

a gripe, nomeadamente: 

- Formas de transmissão; 

- Sinais e sintomas da doença; 

- Formas de prevenção. 

Para esta divulgação os materiais (cartazes, folhetos) da DGS e USP vão estar disponíveis no 

Portal do ACES, apostos em locais públicos reconhecidamente frequentados com assiduidade, 

assim como divulgação de medidas de prevenção em estações de rádio locais. A realização de 

sessões de educação para a saúde também se encontra planeada e essencialmente destinada 

aos lares de idosos e estabelecimentos escolares. 

 

2. PREVENÇÃO, CONTENÇÃO E CONTROLO 

2.1 MEDIDAS DE SAÚDE PÚBLICA 

Promoção da vacinação sazonal dos grupos vulneráveis e de risco (constantes nas Orientações 

da DGS) e oferta de vacina sazonal aos profissionais de saúde do ACES Lezíria. 

Capacitação do público em geral relativamente à gripe e à procura racional dos serviços de 

saúde (divulgação de medidas de higienização das mãos, etiqueta respiratória, higienização 

ambiental) 

Medidas de distanciamento social (manter doentes no domicilio, colocação do doente com 

Gripe em local isolado ou mais reservado); 

Medidas de Protecção Individual (EPI, higiene das mãos, etiqueta respiratória); 

Estabelecimento de parcerias de âmbito comunitário visando a criação de estruturas e redes 

de suporte social. 
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2.2.  PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE 

 

2.2.1. Ambulatório  

As épocas de gripe caracterizam-se por um aumento da morbilidade, com reflexo na 

sobrecarga dos serviços de saúde, principalmente no ambulatório (consultas) sobretudo se as 

estirpes responsáveis pelas epidemias sazonais não se encontram completamente abrangidas 

pelas vacinas recomendadas.  

À semelhança da época gripal anterior, poderá programar-se um alargamento do horário das 

consultas nas Unidades de Saúde, de forma a maximizar a capacidade de resposta dos serviços. 

 Vacinação 

A vacinação contra a gripe sazonal tem por objectivo reduzir a probabilidade de infecção e a 

gravidade da doença. Em cada época gripal, é necessário proceder à actualização da 

composição da vacina tendo em conta a grande variabilidade antigénica e as características 

mutagénicas do vírus da gripe. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda anualmente as estirpes a serem incluídas 

na vacina sazonal, baseando-se na informação recolhida pela vigilância efectuada a nível 

mundial, das estirpes que estarão em maior circulação no Outono - Inverno. 

Quando as estirpes incluídas na vacina são antigenicamente semelhantes às estirpes em 

circulação, a vacinação da população adulta saudável pode prevenir 70 a 90% dos casos de 

doença. Esta realidade tem reflexo na redução do absentismo laboral e da utilização dos 

recursos de saúde, incluindo o uso de antibióticos por complicações da gripe. Nos idosos 

institucionalizados, a vacinação pode reduzir os internamentos por todas as causas em 50% e o 

risco de pneumonia em cerca de 60%. 

As pessoas podem ser vacinadas em qualquer momento do Outono/Inverno 

preferencialmente antes do final do ano. 

A DGS recomenda que a cobertura vacinal nos idosos seja da ordem dos 60%. 

2.2.2. Educação para a Saúde 

As actividades de educação para a saúde deverão ser especialmente destinadas a grupos 

vulneráveis (crianças, idosos, doentes crónicos, …), privilegiando os idosos institucionalizados e 

a população escolar. Sugerem-se temas abordando cuidados básicos (conforme ferramentas 

de apoio anexas), tais como: 

- Alimentação adequada ao tempo frio (anexo I); 

- Vestuário adequado ao frio e chuva (anexo II) 

- Etiqueta respiratória (anexo III); 

- Cuidados na Hipotermia (IV); 
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- Cuidados com a utilização de meios de aquecimento do ambiente (anexo V); 

Outras recomendações a incluir na Educação para a Saúde: 

- Evitar a proximidade de pessoas com sintomas de gripe (tosse, febre, dores musculares, falta 

de ar, …); 

- Higiene das mãos (evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos); 

- Limpar amiudadamente objectos e superfícies (maçanetas de portas, corrimãos, telefones e 

computadores); 

- O que fazer em presença de sintomatologia (ligação à Linha de Saúde 24); 

 

2.2.3. Medidas de Saúde Ocupacional 

As medidas no âmbito da saúde dos profissionais passam pela definição de estratégias 

destinadas a evitar a propagação da gripe nos locais de trabalho: 

- Disponibilização da vacinação para os profissionais das várias Unidades do ACES; 

- Disponibilização de EPI; 

- Reforçar as estruturas de higienização das mãos, receptáculos para eliminação de resíduos, 

fornecimento de máscaras aos doentes que apresentem tosse e espirros; 

- Considerar medidas adicionais para reduzir o risco de infecção como a higienização mais 

frequente das instalações. 

 

    3. ATRIBUIÇÕES DAS DIFERENTES UNIDADES DE SAÚDE DO ACES LEZÍRIA 

                  3.1. Unidade de Saúde Pública (USP) 

Actividades a desenvolver: 

- Elaboração do Plano de Contingência Local para a Gripe Sazonal; 

- Divulgação das Orientações/Material Informativo da DGS e da USP; 

- Colaboração com as UCC na gestão e distribuição das vacinas destinadas às Instituições de 

Apoio a Idosos e/ou outras previstas na Orientação; 

- Divulgação de medidas (media, locais de trabalho, …) destinadas à contingência e mitigação 

da gripe à população e grupos vulneráveis; 

- Monitorização da incidência da gripe na área de abrangência do ACES Lezíria com a finalidade 

de detectar surtos e identificar picos de actividade gripal; 
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- Colaboração com a DGS e ARSLVT na implementação de medidas/procedimentos adicionais e 

emergentes; 

- Vigilância da população vulnerável (idosos, outros) e referenciação à respectiva entidade 

interveniente, no âmbito do Plano de Contingência para Temperaturas Adversas (módulo frio); 

- Realização de auditorias a Instituições de Apoio a Idosos; 

- Avaliação da vacinação da época gripal. 

 

          3.2. Unidades de Saúde Familiares (USF) e Unidades de Cuidados de Saúde 

Personalizados (UCSP) 

Actividades a desenvolver: 

- Informação aos utentes (afixação dos cartazes da DGS disponibilizados pela USP e Portal do 

ACES); 

- Vacinação dos utentes; 

- Ensino aos utentes sobre etiqueta respiratória e higienização das mãos; 

- Colocação dos doentes sintomáticos em local isolado/reservado; 

- Disponibilização de máscara cirúrgica aos doentes com tosse, espirros; 

- Acompanhamento da população idosa isolada e outra, em situação de exclusão social e 

referenciação à USP; 

- Avaliação da campanha de vacinação. 

3.3   Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) 

Actividades a desenvolver: 

- Divulgação na comunidade (lares, escolas, …) das Orientações/Material Informativo da DGS; 

- Gestão e administração de vacinas aos utentes em cuidados domiciliários, ECCI, RNCCI e de 

Instituições de Apoio a Idosos da respectiva área geográfica;  

- Proceder aos registos; 

- Acompanhamento da população idosa isolada e outra, em situação de exclusão social e 

referenciação à USP; 

- Realizar sessões de educação para a saúde sobre medidas de prevenção da gripe sazonal em 

estabelecimentos de ensino; 

- Efectuar a avaliação da vacinação relativa à época gripal. 
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4 AVALIAÇÃO  

A avaliação do presente Plano de Contingência será dirigida à campanha de vacinação cujo 

término será em Fevereiro de 2016 e da concretização das medidas aqui consignadas e 

respectiva eficácia e eficiência. 

- Cobertura vacinal da população em geral, vacinada nas Unidades de Saúde, por grupos 

etários. 

- Cobertura vacinal dos profissionais de saúde; 

- Cobertura vacinal dos idosos institucionalizados e em ECCI; 

- % de instituições alvo de intervenção, divulgação, aconselhamento. 

 

      5. Materiais para Divulgação 

Os materiais de divulgação das medidas a ter durante a época gripal foram elaboradas pela 

DGS e além de se encontrarem no microsite da gripe, encontram-se disponíveis no Portal do 

ACES Lezíria sendo constituídos por: 

Folhetos Informativos: 

- Perguntas frequentes sobre a gripe sazonal; 

- Cuidados a ter, o que fazer, perguntas e respostas. 

Cartazes: 

- Dois gestos de protecção; 

- Informação para salas de espera e serviços de saúde; 

- Lavagem das mãos; 

- Fricção anti-séptica das mãos. 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforçar: 

 

�Frutos coloridos e especialmente os ricos em vitamina C (laranja, limão, quiwi, …);  

� Sopas ricas em legumes e verduras; 

� Hortícolas ou verduras no prato; 

� Oleaginosas (castanhas, nozes, amêndoas, avelãs, …); 

�Bebidas quentes (chás, cacau, …). 

 

 

A ALIMENTAÇÃO COMO FACTOR PROTECTOR 

Durante os meses de frio, o corpo necessita de uma 
maior quantidade de energia que na primavera ou verão 
e essa energia é conseguida através de uma alimentação 
equilibrada e variada que ajude a reforçar o sistema 
imunitário. 

As frutas típicas do inverno são reconhecidamente ricas 

em vitamina C, nutriente muito importante para o 

sistema imunológico. 
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ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante ter em atenção: 

 

�  Uso de várias camadas, 2 ou 3, de roupa mais ligeira em vez de uma só peça de roupa 

grossa e pesada; 

� Manter o vestuário seco e trocá-lo sempre que ficar molhado ou transpirado; 

� Uso de meias quentes e permeáveis;  

� Na rua, usar calçado isolante e impermeável, que facilite o arejamento interno e limite a 

perda de calor; 

� Evitar molhar os pés e consequentemente o seu arrefecimento. 

 

 

A temperatura interna normal do corpo humano é 

essencial para o metabolismo. 

Os grupos mais vulneráveis às infecções respiratórias 

são os das faixas etárias extremas: Crianças e idosos. 

Os idosos têm uma percepção térmica reduzida. 

As condições de imobilidade, desnutrição e doenças 

sistémicas interferem na produção ou conservação do 

calor. 

O vestuário adequado contribui para o equilíbrio 

térmico.  

 

O VESTUÁRIO COMO FACTOR PROTECTOR  
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ANEXO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter em atenção: 

� Cobrir a boca e o nariz com um lenço (de preferência de papel) sempre que tossir ou 

espirrar; 

���� Colocar o lenço no caixote do lixo; 

���� Se não tiver lenço, tossir ou espirrar na parte superior da manga ou cotovelo e não nas 

mãos; 

���� Se necessário usar uma máscara para proteger os outros; 

���� Lavar frequentemente as mãos ou utilizar SABA (solução anti-séptica de base alcoólica). 

 

ETIQUETA RESPIRATÓRIA 

 

As doenças transmitidas por gotículas incluem as pneumonias, a 

tosse convulsa, a difteria, o sarampo, a influenza tipo B e a 

meningite.  

A transmissão através de gotículas ocorre quando existe um 

contacto adequado entre as membranas mucosas do nariz, boca 

ou conjuntiva da pessoa susceptível com uma grande quantidade 

de partículas de gotículas (> 5 mícron). 

 As gotículas são geralmente eliminadas pela pessoa infectada 

durante a tosse, o espirro, a fala ou durante a prestação de 

cuidados tais como a entubação traqueal. 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter em atenção: 

 

� Aumentar o calor do corpo com roupa adequada; 

� Proporcionar a ingestão de água, chás quentes; 

�  Evitar a ingestão de álcool (vasodilatador), de café (diurético) e o tabaco (vasoconstritor); 

� Em situação de hipotermia grave a subida da temperatura ambiente deve ser cautelosa (o 

uso de fontes directas de calor pode provocar vasodilatação súbita numa situação em que há 

redução do volume de sangue na circulação periférica e provocar a falência cardíaca). 

 

 

 CUIDADOS NA HIPOTERMIA 

 

Hipotermia é uma baixa da temperatura central, pondo em causa a 
função muscular e cerebral normal.  

O primeiro sinal de hipotermia é o arrepio espontâneo (não controlado 
voluntariamente), seguido de aumento da função cardíaca e 
respiratória e vasoconstrição periférica. Se não for reposto o equilíbrio 
térmico sucedem-se: 

 - Agravamento dos arrepios, 

 - Perda da coordenação motora fina das mãos,  

- Discurso arrastado, 

 - Atitude de indiferença, com comportamentos irracionais, como tirar a 
roupa. A morte ocorre por falência cardio-respiratória. 

Um grande número de idosos morre de hipotermia durante os períodos 
frios.  

A OMS refere que a inexistência de aquecimento nas casas em Portugal 
é uma das principais causas de morte dos idosos na época do inverno. 
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ANEXO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter em Atenção: 

 

� Verificação de deficiências de instalação e de funcionamento de equipamentos de calor; 

� Desobstruir e limpar as condutas ou chaminés dos meios de queima antes de iniciar a época 

do seu funcionamento; 

�  Fazer a manutenção dos equipamentos e fazer uso deles segundo as normas do fabricante;  

�O seu funcionamento exige a vigilância permanente de adultos; 

�  De noite, desligar ou apagar os equipamentos.  

 

 

 AMBIENTE - FONTES DE CALOR  

 

A OMS refere que a inexistência de aquecimento nas 
casas em Portugal é uma das principais causas de 
morte dos idosos na época do inverno. 

As baixas temperaturas ambientais são responsáveis 

por perdas de calor do organismo humano.  

Em condições normais estas perdas são compensadas 

por produção interna de calor e recurso a fontes de 

calor ambiental. 

Algumas vezes a libertação de produtos químicos 

resultantes da combustão, como o monóxido de 

carbono e outros poluentes com graves implicações 

na saúde, pode provocar a morte. 

As queimaduras corporais e os incêndios são outros 

dos riscos a evitar relacionados com as fontes de 

calor. 
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