
 

 Pág. 1 / 14 

0033_Pla_OACP 

E1.R3 

 

 
PLANO DE CONTINGÊNCIA SAÚDE SAZONAL – MÓDULO VERÃO 

 

 

ACSA 
Acreditação 

1. Referência ACSA 

S 04.06 
 
 
2. Objetivo  

Garantir uma resposta eficaz do Hospital de Santa Maria Maior na prevenção e redução dos efeitos negativos 
do calor intenso na saúde da população em geral e dos grupos vulneráveis em particular. 
 
 
3. Destinatários 

Aplica-se a todos os colaboradores do Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. 
 
 
4. Plano de Contingência  

 
4.1 INTRODUÇÃO 
 
Portugal é um dos países europeus mais 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, nomeadamente o aumento significativo da temperatura media em todas as regiões 

mais na zona Norte de Portugal (+0.57ªc por decada) 

Na primavera/verão ocorrem com frequência temperaturas elevadas, podendo existir efeitos graves sobre a 

saúde, incluindo desidratação e descompensação de doenças crónicas. Pelos potenciais efeitos na saúde das 

populações são ainda relevantes os afogamentos, as toxinfeções alimentares, o aumento da população de 

vetores, nomeadamente mosquitos e carraças e os incêndios. O potencial aumento da morbilidade pode conduzir 

a um aumento da procura dos serviços de saúde. 

 

O presente Plano de Contingência apresenta orientações estratégicas e referenciais que permitem comunicar o 

risco e a gestão desse risco à população e aos parceiros do setor da saúde, bem como, capacitar os cidadãos 

para a sua proteção individual (literacia) e a prontidão dos serviços de saúde para a resposta ao aumento da 

procura ou a uma procura diferente da esperada. 

  

O Módulo Verão é ativado em Portugal Continental, conforme o Despacho nº 2483/2017 de 23 de março, entre 

1 de maio e 30 de setembro e, eventualmente, noutros períodos em função das condições meteorológicas. 

 
4.2 FINALIDADE 
 
É finalidade do Plano prevenir e minimizar os efeitos negativos do calor extremo na saúde da população em 

geral e dos grupos vulneráveis em particular. Incluem-se nos grupos vulneráveis:  

- Idosos – Circular Informativa nº 31/DSAO, de 21-07-2010 – Estabelecimentos de acolhimento; 

- Crianças nos primeiros anos de vida – Circular Informativa nº30/DSAO, de 27-07-2010 – Creches e 

Infantários; 

- Grávidas – Circular Informativa nº 25/DA/DSR, de 20-07-2010;  

- Doentes crónicos – cardiovasculares, respiratórios, renais, diabetes e alcoolismo – Circular Informativa 

nº29/DSAO, de 21-07-2010 – Doentes renais; 

- Obesos; 

- Acamados; 

- Pessoas com problemas de saúde mental; 

- Sem abrigo – Circular Informativa nº33/DSAO, de 21-07-2010; 

- Trabalhadores de exterior – Circular Informativa nº33/DSAO, de 21-07-2010; 

- Desportistas – Circular Informativa nº29/DA, de 07-08-2009.  
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Pretende-se também minimizar a ocorrência de outros acontecimentos com impacto na saúde cuja frequência 

pode aumentar no verão, como afogamentos e toxinfeções alimentares. 

 
4.3 INFORMAÇÃO 
 
4.3.1 Fontes de Informação 
 
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 e Escala de Aviso Meteorológico de Tempo Quente;  

- 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);  

- Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. (INEM), ocorrências e acionamentos;  

- SNS 24, dados de “contato por calor”.  

 

O IPMA disponibiliza à DGS as temperatura máxima e mínima observada do dia anterior e previsão da 

temperatura máxima e mínima para o próprio dia e dia seguinte nas estações inseridas ou afetas aos ACES e 

respetivos percentis.  

Os avisos meteorológicos de tempo quente/temperaturas elevadas ao nível do distrito, disponíveis na página do 

IPMA, são elaborados e avaliados globalmente pelo meteorologista.  

 

Os avisos de tempo quente para cada ACES serão emitidos com base numa escala de quatro níveis definida 

pelo MeteoAlarm/Europa (http://www.meteoalarm.eu/news.php?lang=po_PT) de acordo com limiares 

climatológicos, no âmbito do projeto europeu de avisos meteorológicos.  

- Verde: não se justifica alerta especial 

- Amarelo: perigo potencial para certas atividades 

- Laranja: perigo potencial para todos 

- Vermelho: perigo extremo para todos 

 

A DGS elabora o mapa de Portugal continental, por ACES, com a escala de avisos de tempo quente do IPMA 

que tem por base as temperaturas máximas recolhidas em estações meteorológicas de referência. Este mapa 

ficará disponível na área reservada da página da DGS.  

 

4.3.2 Identificação e comunicação de risco 

 

Os Departamentos de Saúde Pública/Unidades de Saúde Pública divulgam, sempre que se justifique, às 

unidades funcionais, hospitais, parceiros (IPSS e outras) o nível de aviso de tempo quente definido pelo IPMA, 

bem como outros fatores relevantes por poderem vir a ter impacto na saúde da população e na procura dos 

serviços:  

- Índice Alerta Ícaro;  

- Temperatura mínima ≥24ºC, durante, pelo menos, 5 dias;  

- Previsão de Onda de calor (IPMA);  

- Informação relevante da Proteção Civil;  

- Excedência dos níveis de ozono;  

http://www.meteoalarm.eu/news.php?lang=po_PT
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- Previsão de Índice Ultravioleta;  

- Ocorrências locais: eventos de massas, incêndios, outros;  

- Evolução diária da mortalidade VDM e eVM;  

- Procura dos serviços de saúde (CSP e hospitais);  

- Universal Thermal Climate Index -UTCI (IPMA);  

- “Captura” da informação através de fontes informais - epidemic intelligence;  

- Acesso a plataformas internacionais de alerta.  

 

4.3.3 Avaliação de risco 

 

As temperaturas extremas adversas, calor intenso, implicam riscos para as organizações a diferentes níveis os 

quais importa identificar de modo a que possam ser geridos adequadamente e assim minimizar o impacto que 

possam apresentar na instituição. 

A análise de vulnerabilidades permite identificar as áreas em que a gestão do risco (temperaturas elevadas) deve 

ser prioritária. 

 

Riscos Organizacionais 

 

 Aumento do n.º de doentes que ocorrem ao HSMM; 

 Agravamento do estado de saúde dos doentes internados; 

 Aumento do n.º de internamentos; 

 Aumento da mortalidade; 

 Aumento do absentismo dos profissionais; 

 Aumento do risco de tóxico-infeções alimentares; 

 Dificuldades de prestação do trabalho, devido a exposição a temperaturas extremas, pelos 

profissionais; 

 Falhas nos sistemas de abastecimento de energia, ou de água e outros. 

 

Riscos para a Saúde 

 

A exposição ao calor intenso, em especial durante vários dias consecutivos, pode obrigar a cuidados médicos 

de emergência, decorrentes de diversas perturbações no organismo, designadamente: 

 Golpes de calor; 

 Esgotamento devido ao calor; 

 Cãibras; 

 Aumento da sobrecarga do coração e aparelho circulatório; 

 Agravamento de doenças crónicas; 

 Fadiga térmica; 

 Problemas psicológicos: incómodo, irritabilidade, mal-estar. 

 

Deverá ter-se em atenção que estes riscos para a saúde podem ser maiores para determinados grupos 

vulneráveis já referidos ou com condições que aumentam o risco, que importa identificar e monitorizar. 
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4.3.2 Prevenção e Controlo 

 

4.3.2.1 Medidas Institucionais 

 

 Garantir a divulgação do Plano de Contingência Saúde Sazonal – Módulo Verão a todos os 

profissionais; 

 Monitorizar as admissões, particularmente as que possam estar relacionadas com a exposição a 

temperaturas elevadas, e altas dos doentes; 

 Notificar falhas de equipamentos ou sistemas relacionados com sobreaquecimento; 

 Identificar ou criar condições para manter as áreas frescas (abaixo de 26ºC); 

 Disponibilizar informação à população. 

 
4.3.2.2 Prestação de Cuidados de Saúde 
 

 Identificar áreas com doentes mais vulneráveis e monitorizar: 

 Manter os quartos ventilados (se necessário solicitar equipamentos); 

 Desligar luzes e equipamento elétrico não essencial – que produzam calor; 

 Garantir que as janelas viradas a sul têm estores corridos; 

 Fechar janelas com exposição ao sol durante o dia; 

 Abrir janelas, em áreas autorizadas, de modo a provocar a deslocação do ar; 

 Ao entardecer, quando a temperatura no exterior for inferior àquela que se verifica no interior do edifício, 

se possível, ventilar os espaços; 

 Assegurar o fornecimento de água e bebidas frescas nas áreas críticas; 

 Providenciar para que haja aumento da ingestão de água; 

 Providenciar para que haja aumento da distribuição de água potável aos doentes (em ambulatório e no 

internamento), seus acompanhantes e aos profissionais; 

 Determinar que sejam servidas refeições leves e mais frequentes. São de evitar as refeições pesadas e 

muito condimentadas; Dieta com mais frutos e vegetais; 

 

 Reforçar a capacidade de resposta dos serviços nas áreas mais críticas se necessário; 

 Rever os critérios de gravidade dos doentes; 

 Considerar a possibilidade de mudar o doente para áreas mais frescas se necessário – mesmo que seja 

apenas durante uma parte do dia. 

 

Serviços de Internamento 

 

Objetivos específicos: 

 

 Minimizar os efeitos negativos do calor nos doentes internados; 

 Definir um conjunto de medidas de atuação gerais e específicas. 

 

Medidas gerais de prevenção: 

 

 Verificar o funcionamento do sistema de ar condicionado e garantir a sua manutenção; 

 Garantir dotação de recursos humanos a afetar; 

 Garantir stock de medicação adequado às necessidades (soros, eletrolíticos…); 

 Garantir recursos materiais adequados às necessidades (material necessário à administração de 

fluidoterapia). 
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Ações específicas: 

 

 Manter o ar condicionado ligado nas enfermarias e gabinetes de trabalho; 

 Manter as janelas das enfermarias fechadas; 

 Manter as portas de acesso as alas das enfermarias fechadas; 

 Manter porta de acesso ao serviço fechada de forma a minimizar a entrada de ar quente. 

 

Alimentação: 

 

 Assegurar a distribuição de água fresca; 

 Acautelar as condições de armazenamento e conservação dos alimentos (bebidas, sumos, iogurtes…). 

 

Vestuário: 

 

 Solicitar aos familiares dos doentes vestuário adequado para o verão; 

 Vestir os doentes com roupas leves e largas. 

 

Intervenções de enfermagem: 

 

 Vestir roupa adequada; 

 Cobrir os doentes só com lençol; 

 Planear ingestão de líquidos em intervalos regulares nos doentes que não têm autonomia suficiente para 

ingerir líquidos; 

 Incentivar e vigiar a ingestão de líquidos nos doentes capazes de beber sozinhos; 

 Hidratar através de sonda nasogástrica os doentes com deglutição comprometida; 

 Humedecer boca e lábios dos doentes com sondas nasogástricas com esponja de higiene oral; 

 Despistar os seguintes sintomas: dores de cabeça, sensação de fadiga, fraqueza, vertigens, 

indisposição, desorientação, perturbações do sono. 

 

Serviço de Urgência 

 

Objetivos específicos: 

 

 Assegurar a capacidade de resposta na prestação de cuidados e na documentação dos mesmos; 

 Assegurar os materiais de consumo clínico e hotelaria necessários para dar resposta às necessidades; 

 Assegurar o reforço de roupa pelo S. de Rouparia; 

 Assegurar o reforço de medicamentos e fluidoterapia; 

 Informar os profissionais de saúde e a população, em especial os grupos vulneráveis, sobre medidas 

preventivas para outros acontecimentos cuja frequência aumenta no verão (afogamentos, toxinfeções 

alimentares, presença de vetores, entre outros); 

 Assegurar ambiente com temperaturas adequadas para tratamento e vigilância dos doentes; 

 Criar condições adequadas para a redução à exposição de calor; 

 Assegurar o reforço da hidratação dos doentes quer a nível do atendimento quer a nível das salas de 

espera; 

 Assegurar camas/macas disponíveis. 
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Ações específicas: 

 

 Se necessário, garantir 1 enfermeiro por setor e reforçar a equipa com 1 ou 2 enfermeiros (1/Clínica 

Geral, 1/Medicina Interna); 

 Garantir o reforço dos Assistentes Operacionais- 1 por Setor em todos os turnos da manha e da tarde e 

reforço no turno da noite (3), caso necessário; 

 Mobilizar os recursos de acordo com as afluências nos vários sectores.do S. de Urgência; 

 Reforçar os materiais de consumo clínico por reposição e sobretudo ao fim de semana, 

nomeadamente: 

o Reforçar os materiais de hotelaria; 

o Reforçar o fornecimento de roupa ao serviço de acordo com as necessidades 

nomeadamente ao fim de semana; 

o Garantir o stock de medicamentos e soros a definir com os serviços farmacêuticos; 

o Reforço de medicamentos e soros para o fim-de-semana; 

 Verificar o correto funcionamento da Climatização; 

 Hidratar os doentes nomeadamente aos grupos vulneráveis; 

 Colocação na sala de espera de equipamento de distribuição de água potável; 

 Pedir colaboração aos serviços de Internamento e outros para dotação de mais macas para o serviço. 

 

Serviços Farmacêuticos 

 

Objetivos específicos: 

 

 Antever o tipo e a quantidade de medicamentos, dispositivos e produtos farmacêuticos apropriado; 

 Fazer o controlo de stock, apropriando a quantidade em stock existente com a saída do mesmo, 

minimizando o risco de rutura de stock; 

 Garantir o perfeito armazenamento de todos os medicamentos, dispositivos médicos e produtos 

farmacêuticos em stock, no que diz respeito à temperatura, luminosidade e validade. 

 

Desenvolvimento: 

 

Os Serviços Farmacêuticos devem, de acordo com as necessidades dos doentes que dão entrada no Hospital 

em época de aumento abruto de temperatura, fazer uma previsão de todos os medicamentos e dispositivos 

médicos imprescindíveis para uma prestação de cuidados clínicos adequados e a tempo. 

Assim, foi desenvolvida uma tabela de medicamentos que se deve reforçar a nível de stock por serem 

considerados imprescindíveis para exercer uma resposta apropriada numa situação de onda de calor. (Anexo 1) 

Os Serviços Farmacêuticos do HSMM devem estar preparados para dispensar, controlar a qualidade e garantir 

o aprovisionamento do seu stock numa fase de condições climatéricas extremas. 

Nessa medida, pretende-se continuar a promover uma gestão de stocks apropriada para o consumo do Hospital 

adaptando os produtos ao seu consumo.  

A gestão de medicamentos e de outros produtos e dispositivos deve ter sempre em conta o seu armazenamento 

consoante as características destes, cabendo a este Serviço promover as condições de armazenamento e fazer 

um controlo deste, principalmente em condições climatéricas adversas como é o caso de temperaturas muito 

elevadas. 

O serviço deve ainda distribuir para os serviços todo o material e produtos necessários, em especial os produtos 

com mais saída nesta época em específico, com toda a qualidade, segurança para permitir uma perfeita condição 

dos medicamentos e dispositivos fornecidos.  
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Serviço de Nutrição e Alimentação 

 

Objetivos específicos: 

 

 Garantir em conjunto com a empresa subcontratada as necessidades em termos de climatização das 

áreas de armazenagem de alimentos; 

 Garantir a adaptação das dietas nos períodos de alerta; 

 Adaptar as ementas de modo a reduzir o risco de tóxico-infeções alimentares; 

 Garantir um stock adequado de água potável. 

 

Serviço Social 

 

Objetivos específicos: 

 

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

 Identificar as pessoas mais vulneráveis (idade, isolamento social, comorbilidades, condições da 

habitação), e prever a adaptação da sua medicação, quando aplicável;  
 

4.3.2 Comunicação 

 

A DGS e as ARS devem garantir que existem os adequados circuitos de comunicação entre os serviços, para a 

efetiva e atempada divulgação de informação, comunicação do risco e medidas a adotar. 

Para a comunicação com os profissionais e com a população devem ser utilizados todos os meios disponíveis, 

nomeadamente: 

- Páginas institucionais (DGS, Portal do SNS, Portal do Utente, ARS e outras instituições de saúde); 

- Saúde 24 (808 24 24 24); 

- Comunicação Social; 

- Redes sociais e outros suportes de comunicação. 

 

A comunicação com a população deve incluir: 

 Recomendações sobre: 

 

o SNS 24 (808 24 24 24): promover a sua utilização como primeiro contacto com o sistema de 

saúde, realçando: 

 Acessibilidade e rapidez de contacto com um serviço de saúde; 

 Aconselhamento e eventual encaminhamento para serviço de saúde. 

o Potenciais efeitos do calor intenso na saúde da população; 

o Recomendações do INFARMED sobre a utilização e conservação de medicamentos; 

o Medidas a observar para evitar os efeitos diretos e indiretos do calor intenso nos grupos 

vulneráveis, nomeadamente, informação sobre medidas de proteção individual, como: 

 Hidratação; 

 Alimentação; 

 Vestuário; 

 Exposição solar; 

 Atividade laboral e exercício físico ao ar livre; 

 Conforto térmico de habitações e instalações. 

 

 Campanhas de comunicação nacionais (contextualização pela DGS): 

o Segurança balnear, incluindo prevenção de afogamentos; 
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o Promover a alimentação saudável, incluindo ingestão de água, e prevenção de toxinfeções 

alimentares; 

o Promover o consumo responsável de bebidas alcoólicas; 

o Prevenir doenças transmitidas por vetores; 

o Recomendar cuidados em viagem. 

 

Em algumas regiões do país, como no caso dos concelhos de Barcelos e Esposende, que aumentam a sua 

população devido aos movimentos sazonais ligados ao turismo, emigração e/ou à ocorrência de eventos de 

massas habituais ou esporádicos, podem ser aplicadas campanhas específicas de comunicação de âmbito local 

ou regional. Nestes casos, além do reforço dos temas das campanhas referidas, devem destacar-se os efeitos 

da exposição solar intensa, os consumos de substâncias ilícitas, bem como os comportamentos sexuais de risco. 

 

4.4 MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

4.4.1 Acompanhamento e monitorização 

 

A nível nacional o acompanhamento do Plano é efetuado pela DGS, com a colaboração de:  

- Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA);  

- Instituto Dr. Ricardo Jorge;  

- Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS);  

- Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS);  

- Administrações Regionais de Saúde (ARS);  

- ACES, ULS e Hospitais;  

 

As instituições nacionais articulam-se, de acordo com as suas competências, com organismos internacionais, 

nomeadamente a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o European Centre for Disease Prevention and 

Control (ECDC).  

Os principais indicadores a acompanhar para a monitorização do Plano (nacional e regional) constam do Anexo 
2. A maioria dos indicadores estão disponíveis em relatórios do SIM@SNS e do SIARS, ao nível nacional, 
regional e local. 

A informação, incluindo a referente aos indicadores recolhidos de forma ativa a partir das instituições/fontes dos 

dados (ex: alguns indicadores hospitalares, Saúde 24, INEM) é agregada por semana epidemiológica (segunda 

a domingo), e diária, sempre que se justifique. 

 

4.4.2 Avaliação do Plano 

 

A avaliação concomitante dos Planos de Contingência, nacional, regionais e locais, é feita à medida da sua 

aplicação.  

A avaliação final dos Planos de Contingência regionais é realizada até 31 de outubro, data em que cada ARS 

enviará à DGS um relatório sucinto, tendo por base os indicadores referidos no ponto 4.1, bem como outra 

informação considerada pertinente pelas ARS.  

A DGS emite até 30 de novembro o relatório nacional. 

 

4.5 COORDENAÇÃO DO PLANO 

 

A coordenação deste plano é da responsabilidade do Conselho de Administração em colaboração direta com o 

Interlocutor do Plano de Contingência Saúde Sazonal – Módulo Verão, os órgãos de Direção Técnica e restantes 

serviços e responsáveis identificados nos pontos 4.3.2.1 e 4.3.2.2. 
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4.6 CONCLUSÃO 

 

A gestão do risco associada ao calor intenso e a outras características da sazonalidade no verão, nomeadamente 

os fluxos populacionais relacionados com o lazer, o turismo e eventos de massas, implica a mobilização de 

estruturas de saúde e de outras entidades com responsabilidade na proteção das populações.  

Deve, ainda, ser dada atenção especial e multidisciplinar aos grupos mais vulneráveis pela sua idade, condição 

de saúde ou condição social.  

Pretende-se, assim, que o verão seja associado a lazer, mas também a bem-estar e à saúde. 

 

5. Referências  

 Plano de Contingencia Saude Sazonal – Modulo Verao 2020 - Referenciais; 

 Plano de Contingência Regional de Saúde Sazonal – Módulo Verão 2020 – ARS Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 Pág. 10 / 14 

0033_Pla_OACP 

E1.R3 

 

 
PLANO DE CONTINGÊNCIA SAÚDE SAZONAL – MÓDULO VERÃO 

 

 

ACSA 
Acreditação 

 
6. Anexos 

Anexo 1 

 

Aparelho 
Respiratório 

 

Anti-asmáticos 

 

 

Broncodilatadores 

Agonistas adrenérgicos beta: 

- Salbumatol 

Antagonistas colinérgicos: 

- Brometo de ipratrópio 

Anti-inflamatórios 

Glucocorticoides: 

- Budesonida 

Gases Terapêuticos 
Oxigénio 

Gás Medicinal 

Medicação Antialérgica 

Anti-histamínicos H1 selectivos: 

- Hidroxizina 

- Clemastina 

Anti-histamínicos H1 não selectivos: 

- Cetirizina 

Sistema 
Nervoso 
Central 

 

Antiepilépticos 

 

 

 

Anticonvulsivantes 

Crises Generalizadas: 

- Ácido Valpróico 

- Carbamazepina 

Crises Focais: 

- Fenitoína 

- Fenobarbital 

Outros: 

- Clonazepam 

Analgésicos 

Antipiréticos 

Ácido Acetilsalicílico 

Paracetamol 

Sistema 
Gastrointestinal 

Modificadores da motilidade 
gástrica 

Metoclopramida 

Domperidona 

Antidiarrreicos Loperamida 

Antiespasmódicos Butilescopolamina 

Nutrição 

 Oligoelementos 

Multivitaminas 

Electrólitos 

- Cálcio 

- Magnésio 

- Potássio 

Corretivos da volémia e das alterações 
eletroliticas 

Cloreto de sódio 

Glicose 
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Anexo 2 
 
Indicadores de Monitorização e Avaliação do Plano 
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Anexo 3 
 
Critérios de avaliação do nível de risco 

Índice – Alerta – Ícaro* (determinado pelo INSA) 

 

Período Aplicação Valor Significado Risco 

maio a  
setembro 

O maior valor de 
entre os três 

valores regionais 
(D; D+1;D+2) 

0,01 -0,99 
 

Efeito não significativo sobre 
a mortalidade  

≥1 Efeitos prováveis e consequências graves 
esperadas sobre a saúde e a mortalidade  

 
*nº óbitos previstos (aplicação do modelo que tem em atenção a temperatura máxima) /nº óbitos esperados 
(corresponde ao número médio de óbitos que se verificam por dia, no período de junho a setembro). O Índice 
Ícaro é um valor que reflete a mortalidade prevista pelo modelo subjacente ao sistema de vigilância Ícaro. O 
objetivo deste índice é refletir uma possível gravidade da situação de mortalidade possivelmente associada aos 
fatores climáticos previstos, sem referir o número de mortes esperado. 
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Anexo 4 

Tipo de intervenção por nível de risco 
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