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Sumário Executivo

O Plano Estratégico do Ministério da Saúde (MS) para a Resposta Sazonal em Saúde 
na sua vertente dedicada às estações frias constitui-se como orientação estratégica 
para a gestão dos desafios em saúde específicos para o período de inverno 2022-
2023. Assenta numa abordagem multissetorial e reconhece a natureza complexa dos 
determinantes e das respostas em saúde adequadas ao período de inverno. Visto que as 
ameaças à saúde afetam desproporcionalmente as pessoas que vivem em situação de 
maior vulnerabilidade física, social ou económica, as opções a implementar pretendem 
contribuir para ativamente ultrapassar as iniquidades identificadas.

Tem um foco particular na preparação e resposta de contingência, perante a 
continuidade e previsível intensificação da transmissão do vírus SARS-CoV-2. Integra 
também as restantes infeções com maior incidência nas crianças e nos adultos durante 
a estação mais fria, nomeadamente a gripe e outros vírus respiratórios, as infeções 
respiratórias bacterianas na comunidade e as infeções transmitidas em contexto de 
prestação de cuidados de saúde.

O plano estratégico assenta em 4 eixos de ação

Vigilância epidemiológica das infeções respiratórias e 
monitorização do sistema de saúde

Medidas de prevenção e contenção

Prestação de cuidados de saúde

Comunicação e envolvimento da comunidade
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E pretende garantir:

1) Representação internacional, participação e envolvimento com as estruturas da 
saúde da União Europeia, Organização Mundial da Saúde (OMS) e outros parceiros 
internacionais numa resposta integrada e reforçada a ameaças globais à saúde 
pública;

2) Adoção de um modelo de vigilância epidemiológica integrada e sustentável 
de infeções respiratórias; a manutenção e alargamento da vigilância genómica 
dos vírus respiratórios, assegurando a qualidade e os processos de partilha da 
informação, para gestão do acesso e utilização dos serviços de saúde;

3) Níveis elevados de cobertura e reforço vacinal para a gripe sazonal e COVID-19; a 
obrigatoriedade do uso de máscaras nos serviços de saúde; a utilização adequada 
de máscaras e afastamento físico das pessoas com sintomas sugestivos de 
infeções respiratórias e em ambientes fechados, a correta ventilação dos espaços 
e outras medidas de prevenção da transmissão de infeções respiratórias;

4) Liderança e organização integrada na prestação de cuidados de saúde a nível 
nacional, regional e local, assente em listas de verificação e planos de contingência 
para os vários estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde; articulação 
e otimização da utilização dos vários serviços e níveis de cuidados de saúde, 
assegurando a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde;

5) Menos internamentos, particularmente internamentos em cuidados intensivos e 
mortes evitáveis associadas a infeção respiratória aguda, através de boas práticas 
e inovação;

6) Identificação e incorporação dos ganhos alcançados nos setores da 
saúde e segurança social durante a pandemia de COVID-19, potenciando a 
complementaridade de todos atores do Sistema de Saúde Português.

7) Promoção da literacia em saúde da população geral e, em particular, das pessoas 
em maior risco ou em situações de vulnerabilidade e a participação responsável 
dos utentes, famílias e cuidadores na resposta às infeções respiratórias de inverno;

8) Diminuição das barreiras, da desigualdade e do estigma no acesso aos cuidados 
de saúde, e promover utilização da Linha SNS 24 como contacto preferencial do 
SNS.



6

PLANO ESTRATÉGICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A 
RESPOSTA SAZONAL EM SAÚDE - INVERNO 2022-2023

Apresentação

O Plano Estratégico do Ministério da Saúde para a Resposta Sazonal em Saúde - Inverno 
2022-2023 é informado pelo conhecimento da evolução epidemiológica nacional 
e internacional e está em linha com as recomendações da Comissão Europeia, do 
Conselho da União Europeia e das agências internacionais de saúde pública, o Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC)1  e a Organização Mundial da 
Saúde (OMS)2 , como sejam:

. Assegurar níveis elevados de cobertura e reforço vacinal contra a COVID-19 e 
gripe nos grupos específicos de risco;

. Promover o uso de máscaras em ambientes fechados, nomeadamente nos 
transportes públicos e locais de trabalho, nas fases de maior incidência de casos 
de infeções respiratórias;

. Ventilar adequadamente ambientes fechados, especialmente aqueles 
densamente ocupados, nomeadamente espaços públicos (como escolas, 
escritórios e transportes públicos);

. Promover a redução voluntária de contactos sociais perante sintomatologia 
sugestiva de infeções respiratórias;

. Implementar protocolos terapêuticos ancorados em evidencia científica, para 
as pessoas em risco de doença grave.

O objetivo último desta estratégia é proteger a saúde de todos, minimizando a 
ocorrência de casos de infeções respiratórias, a necessidade de recurso aos vários 
níveis de cuidados de saúde, a perda de produtividade, as hospitalizações e as 
mortes. E, para isso, é fundamental assegurar o normal funcionamento dos serviços 
e a capacidade de resposta a todas as situações de doença, assim como reforçar as 
atividades de promoção da saúde, tal como a comunicação efetiva com a população.

1https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/working-together-towards-covid-19-and-seasonal-influenza-
vaccinations-winter

2 Documento técnico: Strategy considerations for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and 
other respiratory viruses in the WHO European Region during autumn and winter 2022/23: protecting the vulnerable with 
agility, efficiency, and trust. Copenhaga: OMS Regional Office for Europe; 2022. Licence: CC BYNC-SA 3.0 IGO.
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Os objetivos do MS para este outono/inverno apresentam-se de acordo com as grandes 
áreas de atuação: 

a) Vigilância epidemiológica das infeções respiratórias e monitorização do sistema 
de saúde; 

b) Medidas de prevenção e contenção; 

c) Prestação de cuidados de saúde; 

d) Comunicação e envolvimento da comunidade.

A estratégia de preparação e resposta para as variações sazonais em saúde não pode 
deixar de refletir as lições aprendidas com a pandemia de COVID-19, integrando-as nas 
recomendações de resposta, aproveitando o esforço e investimento humano, técnico, 
científico, social e económico que, ao longo dos últimos quase três anos, foi colocado na 
resposta a uma das maiores crises sanitárias do último século.

Primeiro, a resposta às emergências sanitárias deve priorizar a equidade, porque os riscos 
mais elevados e os piores resultados em saúde, sociais e económicos, são marcados 
por um gradiente social que exige ações dirigidas às populações-alvo. A atuação 
individual e coletiva deve ter em consideração as barreiras formais e informais de 
acesso à informação e aos cuidados de saúde. As políticas implementadas devem 
contribuir para identificar e mitigar as situações de vulnerabilidade.

Em segundo lugar, a disponibilidade de uma vacina foi um ponto de viragem na 
pandemia porque significou uma redução marcada do número de infeções, de casos 
graves e de mortes associadas à COVID-19. No entanto, outras medidas de contenção 
e controlo – de foro individual e/ou ambiental - mantêm-se necessárias. Embora 
desejáveis, nem sempre teremos vacinas para lidar com novas ameaças e muitas das 
infeções respiratórias que também significam grande carga de doença e utilização 
dos serviços de saúde não têm ainda uma vacina disponível, por isso é importante 
revisitarmos as medidas de prevenção e contenção não farmacológicas, à luz do 
melhor conhecimento e dos avanços tecnológicos, respeitando a proporcionalidade 
das ações e garantindo os direitos humanos.

Impacto estimado da vacinação contra a COVID-19 em Portugal

Infeções prevenidas: ~1.200.000

Dias de internamentos prevenidos: ~2.000.000

Dias de internamento em UCI prevenidos: ~130.000

Óbitos evitados: ~12.000

Fonte: Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP)
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Em terceiro lugar, aprendemos que a confiança dos cidadãos nas lideranças políticas e 
sanitárias é fundamental para uma resposta eficaz à pandemia. A evidência produzida 
durante o curso da pandemia relativamente às várias intervenções não farmacológicas 
tem vindo a reforçar a importância de um balanço ponderado, mas dinâmico, da sua 
efetividade na prevenção da infeção e do impacto social, económico e, até  indiretamente, 
na perturbação da saúde e causa de doença nas populações. 

É agora o tempo de incorporar o melhor conhecimento científico na tomada de 
decisões políticas, de restaurar a confiança necessária para lidar com a pandemia e 
de agir de forma decisiva para proteger a saúde pública. 

Para uma resposta eficaz de saúde pública durante o inverno, é necessário transitar 
para uma vigilância cada vez mais diversificada e sobretudo sustentável e continuada, 
independente das medidas de contenção eventuais. 

O ECDC e a OMS Europa sugerem que um bom padrão para a vigilância de vírus 
respiratórios – incluindo o da COVID-19 – deve assentar em sistemas de vigilância 
sentinela representativos nos cuidados primários e hospitalares, vigilância 
direcionada a grupos em situação de maior vulnerabilidade, colheita de dados sobre 
a gravidade da doença - como hospitalizações, admissões em cuidados intensivos e 
mortalidade - vigilância genómica e vigilância de águas residuais. Os dados utilizados 
devem ser suficientemente desagregados para acompanhar com precisão a incidência 
de infeções ou doenças específicas, por etiologia, considerando também variantes e 
estratificação por gravidade, idade e local. Investir em sistemas de vigilância, efetivos e 
sustentáveis não nos ajudará apenas com a COVID-19, mas também permitirá respostas 
eficazes de saúde pública a outras emergências em saúde.

Uma última lição, central para todo o sistema de saúde e unidades orgânicas do 
SNS: há muito para fazer além da COVID-19 e temos que o fazer cada vez melhor. Se 
a nossa avaliação e resposta estiverem focadas apenas na COVID-19 neste inverno, 
as consequências poderão ser particularmente mais graves, contribuindo para uma 
resposta menos adequada às necessidades globais em saúde quando algumas das 
circunstâncias mudaram (menor virulência das estirpes circulantes, a imunidade 
natural, a adaptação entre agente e hospedeiros e o papel central e incontornável da 
vacinação contra a COVID-19). 

Uma resposta eficaz à COVID-19 e às outras infeções respiratórias, que afete o 
mínimo possível a prestação de cuidados às restantes necessidades em saúde, será 
fundamental para preservar as capacidades das instituições de saúde e de saúde 
pública em relação a outras necessidades e emergências. Os exemplos estão aí: a 
gripe sazonal, após dois anos de supressão da sua transmissão devido às medidas 
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restritivas de saúde pública e às limitações das viagens, tem agora uma significativa 
probabilidade de causar grande morbilidade e pressão nos serviços de saúde; e o vírus 
Monkeypox, que a par da pandemia COVID-19, circula agora em vários países, causando 
uma epidemia sem precedentes em todo o mundo.

Estas orientações estabelecem uma estratégia de resposta a emergências para o inverno 
2022-2023, que se declina nas estratégias e planos dos vários organismos e serviços do 
Ministério da Saúde, assim como nos planos de contingência dos estabelecimentos, 
serviços e unidades de saúde do SNS, da Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados (RNCCI) e da Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP), cujos princípios 
e grandes opções pretende marcar, e cuja articulação reforçada e otimizada sob a 
Direção Executiva do SNS começa neste inverno a dar os primeiros passos. 

Convocamos à revisão e implementação os planos de contingência institucionais e 
detalhamos as ferramentas de monitorização e resposta para garantir que Portugal 
possa escalar adequadamente as respostas locais, regionais ou nacionais, de acordo 
com a antecipação possível e a avaliação de risco a cada momento. Nesta estratégia 
também se pretende intensificar a cooperação e complementaridade com os setores 
social e privado de prestadores de saúde e com o sistema científico e tecnológico 
nacional.

Ainda não foi declarado o fim da pandemia de COVID-19, e os seus efeitos continuam bem 
presentes, e prevemos até uma intensificação da transmissão do vírus SARS-CoV-2 nos 
próximos meses. É preciso continuar a considerar a possibilidade, ainda que improvável, 
de as novas estirpes do vírus que se tornarem dominantes poderem trazer com elas 
fatores de maior virulência ou escape à imunidade natural, vacinal ou resistência aos 
fármacos. As restantes infeções respiratórias, víricas e bacterianas, poderão também 
apresentar incidências superiores às observadas nos últimos anos, como efeito indireto 
do controlo da transmissão de SARS-CoV-2. Por isso temos que permanecer vigilantes e 
ter uma perspetiva equilibrada, sustentável e holística para guiar as intervenções. 
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A perspetiva dos cidadãos
Os cidadãos mostram-se disponíveis para o uso máscara (80%), mas pouco ou 

nada disponíveis (62%) para medidas de proteção que condicionem as relações 

com família e amigos.

Verificou-se maior preocupação com saúde mental e bem-estar (55%), bem como 

com o acesso aos serviços de saúde (51% e 60% para cuidados de saúde de rotina 

e de urgência, respetivamente). 

Fonte: Barómetro Covid-19 – Opinião Social, novembro de 2022, Escola Nacional de 

Saúde Pública - Universidade Nova de Lisboa

Os profissionais de saúde estão preparados e, como sempre, técnica e humanamente 
capazes de prestar cuidados de qualidade e atempados. É importante criar as melhores 
condições para que possam exercer o seu trabalho. A gestão dos serviços de saúde, a 
articulação em rede e a fluidez ao longo dos vários níveis de cuidados são fundamentais. 
Mas o papel de cada cidadão é central na boa utilização dos meios disponíveis, pelo 
que importa garantir o seu conhecimento sobre como aceder e orientar-se nos serviços. 
Isso requer uma visão e objetivos partilhados, colaboração e solidariedade, auscultação 
e envolvimento das comunidades em decisões partilhadas e uma especial atenção 
àqueles que vivem em condições de maior vulnerabilidade e de maior risco de doença 
grave.

Esta estratégia será continuamente avaliada e adaptada à evolução da situação 
epidemiológica e da capacidade de resposta. 
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OBJETIVOS
. Adotar um modelo de vigilância epidemiológica integrada e sustentável de 
infeções respiratórias agudas;

. Manter e alargar a vigilância genómica dos vírus respiratórios;

. Assegurar a qualidade e os processos de partilha da informação, nomeadamente 
para otimizar a gestão do acesso e utilização dos serviços de saúde.

Feita  a  transição  gradual  de  uma política de contenção da COVID-19 — através 
de testagem alargada a todos as pessoas sintomáticas, rastreios periódicos de 
populações em risco e em situação de vulnerabilidade, quarentena e rastreio de 
contactos e isolamento de casos - para uma política de mitigação, torna-se necessário 
implementar formas de vigilância fiáveis, informativas, estáveis e sustentáveis.

Tendo por base a revisão das recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) para 
a COVID-19, os testes não vão continuar a ser recomendados para a população em 
geral, nomeadamente assintomáticos ou com sintomas de infeção respiratória aguda 
ligeiros. Os testes serão prescritos de acordo com indicação clínica para informar sobre 
diagnóstico e tratamento de cada doente, ou quando indicados pela saúde pública em 
contexto de investigação e controlo de surtos. 

O rastreio de contactos terá agora lugar para compreender ou intervir em cadeias de 
transmissão que envolvam indivíduos ou contextos com risco de evolução para doença 
grave.

É necessário aproveitar tudo o que se evoluiu em termos tecnológicos para alargar e 
reforçar um sistema sentinela de base populacional que nos permita estar preparados 
para o desafio atual, integrando também os outros vírus cuja incidência habitualmente 
aumenta, como o vírus da gripe ou o vírus sincicial respiratório ou outros que se revelem 
importantes em determinado momento ou população, para além do vírus SARS-CoV-2, 
e mesmo que nos permita ter um sistema de vigilância e alerta precoce para vírus 
emergentes, como por exemplo novas estirpes de vírus da gripe. 

A. Vigilância epidemiológica das infeções 
respiratórias e monitorização do sistema de saúde

A Estratégia
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A rede de vigilância sentinela, sindrómica e laboratorial, nos cuidados de saúde primários, 
serviços de urgência, enfermarias hospitalares e unidades de cuidados intensivos ou 
mesmo águas residuais, já existe, e será agora reforçada e otimizada, para fornecer 
informação para além da gripe e de forma mais representativa das realidades que 
mais importa conhecer para decidir.

A Rede Médicos Sentinela teve início em 1989 no distrito de Setúbal sob a Coordenação 
do Dr. José Marinho Falcão. Nos anos seguintes a Rede foi tendo novos médicos de modo 
a ter representatividade nacional nos anos seguintes. Desde os primeiros anos assegura 
a vigilância integrada clínica e laboratorial da gripe em Portugal, colaborando também 
na vigilância de outros problemas de saúde, como a prescrição de antibióticos em 
MGF ou doença crónicas, como a diabetes mellitus. Após a pandemia, a Rede Médicos 
Sentinela está a ser reforçada com Unidades de Saúde-Sentinela, pretendendo-se 
integrar nesta Rede cerca de 100 unidades de saúde na vigilância da gripe, SARS-CoV-2 
e outros vírus respiratórios.

A vigilância genómica de estirpes dos vírus em circulação — não só o SARS-CoV-2 — e 
a sua importância na avaliação de fatores de virulência e escape imunológico, assim 
como investigação de surtos, é uma ferramenta fundamental, que exige um investimento 
programado, mas sensato e sustentável.

Também a necessidade de monitorizar a procura, o acesso e os resultados da prestação 
de cuidados ao longo de toda a rede e níveis de cuidados – desde a triagem e orientação 
pelo SNS24, rede de cuidados de emergência pré-hospitalar/INEM, até à ocupação e 
resposta em termos de cuidados continuados integrados, passando pelos mais diversos 
indicadores de cuidados de saúde primários e hospitalares - foi melhorada em termos de 
abrangência, rapidez e qualidade de informação adquirida. Importa agora sedimentar, 
disponibilizar, modelar e interpretar de modo a melhor prever e gerir a resposta em rede 
que permita fornecer os melhores cuidados onde são necessários.

Outro aspeto essencial é que a vigilância abranja todo o sistema de saúde português, 
incluindo o setor social e privado, desde a resposta laboratorial até às Estruturas 
Residenciais para as Pessoas Idosas (ERPI).
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MEDIDAS ESPECÍFICAS

1. Consolidação e reforço do sistema de vigilância epidemiológica sentinela 
para SARS-CoV-2, gripe e outros vírus respiratórios, de base populacional, para 
monitorizar as estirpes e a intensidade da circulação dos agentes infeciosos;

2. Manutenção das atividades de vigilância de surtos em ERPI, RNCCI e outros 
contextos de populações em maior vulnerabilidade;

3. Seleção e integração das fontes de informação e dos indicadores de procura, 
acesso, resposta e satisfação ao longo dos serviços de saúde, coberturas 
vacinais, morbilidade e mortalidade, assim como indicadores sobre condições 
meteorológicas e ambientais;

4. Criação/revisão de painéis de monitorização e relatórios, acessíveis, com 
informação integrada e adequada às necessidades de avaliação do perfil de 
saúde da população e à avaliação da capacidade de resposta sazonal em saúde;

5. Disponibilização no Portal SNS de área dedicada à “Resposta Sazonal em 
Saúde”, para reforço da comunicação e promoção da literacia, com integração de 
informação e acessos digitais para cidadãos e instituições;

6. Criação da Equipa de Monitorização e Intervenção na Resposta Sazonal em 
Saúde, em funcionamento permanente no Ministério da Saúde e de constituição 
multi-institucional (DGS, DE-SNS, ACSS, INFARMED, INEM, IPST, INSA, ARS, SPMS, SUCH e 
NCAMS) para recolha e análise de informação relativa a vigilância epidemiológica, 
monitorização de procura e resposta dos serviços de saúde, e outras informações 
e alertas relevantes com capacidade de monitorização, análise e comunicação 
rápida, com a participação e colaboração de especialistas e cientistas externos ao 
Ministério da Saúde sempre que se justificar, que forneçam consultoria em áreas 
específicas;

7. Criação de mecanismos da auscultação periódica de atores relevantes do 
sistema de saúde para avaliação participada da implementação, processos, 
respostas e resultados;

8. Colaboração com o Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN), com a 
criação do Grupo Científico para Antecipação e Acompanhamento de Emergências 
em Saúde, de modo a ter aconselhamento baseado no melhor conhecimento 
técnico e científico perante desafios crescentes na área das ameaças de 
doenças infeciosas emergentes, alterações climáticas, poluição e alteração dos 
ecossistemas.
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OBJETIVOS
. Assegurar níveis elevados de cobertura e reforço vacinal para a gripe sazonal e 
COVID-19;

. Manter a obrigatoriedade do uso de máscaras nos serviços de saúde;

. Recomendar o uso de máscaras pelas pessoas com sintomas sugestivos de 
infeções respiratórias assim como em ambientes fechados nos períodos de maior 
incidência de infeções respiratórias na comunidade; 

. Recomendar a redução voluntária de contactos sociais perante sintomatologia 
sugestiva de infeções respiratórias; 

. Promover a ventilação adequada de espaços fechados; 

. Reforçar a prevenção e controlo de infeções multirresistentes associadas aos 
cuidados de saúde; 

. Reforçar a representação internacional, participação e envolvimento com as 
estruturas da saúde da União Europeia, Organização Mundial da Saúde e outros 
parceiros internacionais numa resposta integrada e reforçada a futuras ameaças 
globais à saúde pública.

Portugal continua a estar empenhado e alinhado com os parceiros europeus na resposta 
à COVID-19. 

A esse nível, estão em curso uma série de iniciativas para avaliar e aplicar as lições 
aprendidas com a COVID-19. Na União Europeia, está a ser implementado um pacote 
de medidas para reforçar a Saúde nos vários países, incluindo Regulamentos do 
Parlamento Europeu e do Conselho para fortalecer os mandatos da Agência Europeia de 
Medicamentos (EMA) e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC). 

Foi criada recentemente uma direção-geral na Comissão Europeia, a Autoridade 
Europeia de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias (HERA), cujo objetivo 
é prevenir, detetar e responder rapidamente a emergências sanitárias através do 
investimento em investigação, desenvolvimento, aquisição, armazenamento e 
distribuição de medicamentos, vacinas e outros equipamentos ou tecnologias médicas 
como ventiladores ou máscaras. 

B. Medidas de prevenção e contenção
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Em dezembro de 2021, os 194 membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
chegaram a um consenso para dar início ao processo de elaboração e negociação de 
uma convenção, acordo ou outro instrumento internacional, no âmbito da constituição 
da OMS, para reforçar a prevenção, preparação e resposta a pandemias. 

“O novo acordo pode representar um compromisso global para um trabalho em 
conjunto, enquanto comunidade internacional, para ajudar a evitar que surtos de 
doenças afetem indivíduos, comunidades, países e o mundo da mesma forma que a 
pandemia de COVID-19.

É importante sublinhar que qualquer novo acordo deve estabelecer princípios, 
prioridades e metas para preparação e resposta a pandemias, com o objetivo de:

- construir resiliência a pandemias;

- apoiar a prevenção, deteção e resposta a surtos com potencial pandémico;

- garantir o acesso equitativo às medidas de controlo pandémico; e

- apoiar a coordenação global por meio de uma OMS mais forte e mais responsável.

O novo acordo pode complementar outras iniciativas, ações e medidas destinadas 
a tornar o mundo mais seguro contra pandemias, incluindo o Regulamento Sanitário 
Internacional e instituições e sistemas globais que trabalham para compartilhar 
equitativamente tecnologias, informações e conhecimentos em saúde.

O acordo proposto poderia aproveitar as lições aprendidas com a pandemia de 
COVID-19 e usá-las para construir algo melhor. A equidade será um dos princípios-
chave discutidos no âmbito do novo acordo”. 

Fonte: OMS

Ainda a nível da OMS, está em curso a revisão do Regulamento Sanitário Internacional e 
está em elaboração e discussão o tratado internacional sobre pandemias.

A vacinação contra a COVID-19 foi o fator que mudou o curso da resposta à pandemia 
e permitiu readquirir a vida social e cultural tal como a conhecíamos, retomar os afetos, 
o equilíbrio, a educação e o percurso escolar das crianças e jovens. 

Permitiu-nos também retomar a capacidade e proporcionalidade assistencial nos 
serviços de saúde. A vacinação poupou muito sofrimento, doença e vidas. Foi e continua 
a ser um investimento muito volumoso do país e a população aceitou e acorreu ao 
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apelo das sucessivas campanhas de vacinação de forma absolutamente extraordinária, 
responsável e solidária. 

Finalmente, neste outono/inverno, retomamos o caráter sazonal caraterístico da 
vacinação da gripe, que alargamos para a COVID-19, e iniciámos no dia 7 de setembro 
uma campanha de vacinação de reforço contra a COVID-19 e de gripe sazonal, que 
vai a bom ritmo e que nos faz enfrentar com mais segurança os meses de maior frio 
associados a risco acrescido de transmissão de infeções respiratórias e respetivas 
complicações.

Campanha de vacinação sazonal 2022-2023
. Mais de 2 milhões de vacinados até 15 de novembro de 2022
. 100% das Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) cobertos

Vacinação COVID-19
. 94,7% da população com vacinação primária iniciada (9.333.329)
. 80,1% da população com 1ª dose de reforço (6.650.209)
. 71,6% dos maiores de 80 anos com 2ª dose de reforço (454.079)
. 60% dos maiores de 60 anos com Dose Outono (2.147.783)

Muitas das medidas de saúde pública que toda a população aprendeu a utilizar — como 
o uso da máscara, a lavagem frequente das mãos, o distanciamento físico, a ventilação 
e a limpeza das superfícies - são também fortemente recomendadas, e devem ser 
usadas por todos de acordo com as recomendações da DGS.

As infeções respiratórias agudas e as baixas temperaturas e suas consequências 
são fatores de descompensação de doenças crónicas. Por isso, é importante saber 
fornecer recomendações e informações específicas para as populações que vivem em 
condições de maior vulnerabilidade e assegurar uma melhor adesão e vigilância das 
terapêuticas crónicas. Este deve ser um desígnio de todos os agentes de saúde pública, 
cuidadores e famílias.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS

1. Antecipação e ações que incentivem e facilitem a participação da população 
nas campanhas de vacinação contra a gripe sazonal e COVID-19, com priorização 
das pessoas em maior risco e que vivam em maior vulnerabilidade, com especial 
atenção aos utentes da RNCCI e das ERPI;

2. Reforço da cobertura vacinal de todos os profissionais de saúde do SNS, setor 
social e privado;

3. Elaboração e implementação de recomendações para estratificação de risco 
e rastreio, em todas admissões hospitalares, de infeções por enterobacteriáceas 
produtoras de carbapenemases (EPC) e por Staphylococcus aureus resistente à 
meticilina (MRSA) e respetivos circuitos de alocação;

4. Revisão das recomendações nacionais, de modo a abranger todas as infeções 
respiratórias relevantes nesta época do ano, a sua prevenção, e uma abordagem 
de mitigação dos seus efeitos;

5. Elaboração de recomendações fundamentadas e proporcionais ao risco, de 
medidas de saúde pública para prevenção da transmissão de COVID-19, gripe 
e outras infeções respiratórias, de acordo com a evolução epidemiológica, os 
contextos e os locais;

6.Implementação de campanhas de informação para cuidadores e famílias, sobre 
cuidados a ter no inverno.
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C. Prestação de cuidados de saúde

OBJETIVOS
. Coordenar a resposta a nível nacional, regional e local;

. Atualizar e implementar os planos de contingência e respetivas listas de verificação 
nos vários estabelecimentos e serviços de prestação de cuidados de saúde;

. Otimizar a articulação da resposta da linha SNS 24, dos cuidados de saúde 
primários e dos serviços de urgência hospitalar, de acordo com a monitorização 
da procura;

. Reduzir internamentos, particularmente internamentos em cuidados intensivos, e 
as mortes evitáveis;

. Assegurar a capacidade de resposta dos serviços;

. Garantir que as melhores práticas e inovações implementadas e os ganhos 
alcançados nos setores da saúde e segurança social durante a pandemia de 
COVID-19 são identificadas, incorporadas e replicadas em todo o sistema sempre 
que apropriado;

. Potenciar a complementaridade de todos atores do sistema de saúde português.

Ao longo de mais de dois anos de epidemia de COVID-19 em Portugal, os serviços 
prestadores de cuidados de saúde sofreram uma reorganização profunda. Foram 
capazes, de uma forma geral, de adaptações rápidas para responder aos novos casos 
de infeção e de encontrarem formas alternativas, inovadoras e mesmo com melhores 
práticas, de assegurar os cuidados habituais, urgentes, mas também rapidamente 
recuperarem a resposta programada protelada. Este foi um esforço conjunto dos 
profissionais de saúde, dos dirigentes, dos gestores e dos serviços de apoio e que 
demonstraram uma resiliência invulgar e elevado profissionalismo. 

O desafio a que esta estratégia pretende responder é o de reequilibrar e manter 
a capacidade normal de resposta dos serviços de saúde neste inverno. A gestão 
operacional integrada de toda a rede de cuidados que se perspetiva a partir de janeiro 
de 2023 e a possibilidade de começar desde já o seu planeamento, em conjunto com a 
Direção Executiva do SNS, constitui uma enorme oportunidade.

Tal como já era habitual, e como foi reforçado e aprofundado durante a pandemia 
de COVID-19, cada instituição de prestação de cuidados de saúde tem um plano de 
contingência para resposta ao inverno. Este plano deve estar preparado para adequar 
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os recursos humanos, disponibilizar os meios, reorganizar os espaços, os circuitos e as 
marcações de atividade programada de acordo com a atividade epidemiológica das 
infeções respiratórias ou outras alterações do estado de saúde característicos desta 
época do ano, que afetem a procura dos serviços de saúde.

Em termos de cuidados de saúde primários, e de forma integrada e em rede, 
devem ser criadas respostas suplementares, com horários alargados e consultas 
complementares, nos pontos da rede mais adequados em termos de recursos 
disponíveis e em articulação constante com os hospitais de referência. O reforço de 
cuidados domiciliários ou por telemedicina deve ser desenvolvido de acordo com as 
experiências locais, a população que servem, com especial atenção para a população 
idosa e/ou institucionalizada, para a qual atitudes preventivas da equipa devem ser 
implementadas. 

A nível hospitalar, a gestão criteriosa e atempada das admissões e altas desempenha 
um papel crucial na manutenção da resposta dos serviços de urgência e da resposta 
de qualidade em internamento. É fundamental a procura ativa das melhores formas 
de articulação, localmente adaptadas e contextualizadas, com outras instituições de 
acolhimento, com cuidados ambulatórios e cuidados de saúde primários.

Cuidados intensivos
Melhoria da cobertura

- Portugal passou de 640 camas de Medicina Intensiva de nível II e III (doentes 

críticos) em janeiro de 2020 para 985 camas atualmente

MEDIDAS ESPECÍFICAS

1. Revisão e adequação dos planos de contingência de modo a serem 
operacionalizados e exequíveis, prevendo um funcionamento para situações de 
procura basais, de intensidade intermédia ou elevada e com compromisso de 
avaliação e melhoria no fim da época de inverno de 2023;

2.Inclusão nos planos de contingência de medidas de articulação com municípios, 
entidades associativas, culturais e recreativas, organizações de base comunitária/
não governamentais, associações de doentes, forças de segurança em 
proximidade;

3. Implementação de listas de verificação para preparação para o inverno nos 4 
níveis de cuidados: pré-hospitalares, primários, hospitalares e continuados;
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4. Revisão dos fluxogramas da linha SNS 24, adaptando-os à situação 
epidemiológica atual;

5. Promoção da utilização da linha SNS24 para acesso à melhor informação e 
orientação dos utentes;

6. Otimização da articulação e da resposta da linha SNS 24, dos cuidados de 
saúde primários (ativação de unidades com horários alargados e consultas 
complementares) e dos serviços de urgência hospitalar, de acordo com a 
monitorização da procura;

7. Disponibilização e atualização diária no portal do SNS, na área da “Resposta 
Sazonal em Saúde”, de informação sobre os locais nos vários ACES, com regimes 
de horário alargado/complementar;

8. Implementação nos estabelecimentos hospitalares de equipas coordenação de 
vagas, gerindo de forma integrada e disponibilizando todas as camas disponíveis 
no hospital em tempo real, para diminuir o tempo de permanência no Serviço de 
Urgência (SU) e evitar “internamentos” no SU;

9. Criação de serviço de telessaúde para apoio a profissionais de referência das 
unidades da RNCCI, da RNCP e nas ERPI, que permita lidar com os problemas de 
saúde dos utentes de modo preventivo e em ambulatório;

10. Criação de equipas específicas de profissionais dos ACES e dos Hospitais para 
dar apoio às ERPI sempre que necessário, prevenindo o recurso sistemático à 
Urgência;

11. Criação de rotinas de programação/marcação da atividade programada, 
de acordo com os impactos estimados em períodos homólogos (com base no 
histórico);

12. Desenvolvimento e implementação de plano de contingência específico para 
prevenir acumulação de ambulâncias, e sobretudo os doentes transportados, à 
espera de admissão em cada SU;

13. Operacionalização da “via verde ACES” nos serviços de urgência, para que os 
utentes triados com pulseira verde ou azul possam ser referenciados dos hospitais 
para os centros de saúde, com data e hora previamente definida (próximas 24 
horas);

14. Criação de programas de comunicação e humanização dos serviços de 
urgência – facilitar o acesso à informação e acompanhamento dos familiares em 
atendimento;
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15. Atualização do valor das diárias pagas por utente na RNCCI, nos termos da 
Portaria n.º 272/2022, de 10 de novembro, que define os preços dos cuidados de 
saúde e de apoio social prestados nas respostas de ambulatório e internamento 
da RNCCI;

16. Otimização dos processos de distribuição de vagas e dos mecanismos de 
articulação e alerta da RNCCI;

17. Reforço da articulação com a Segurança Social através de um programa de 
transição entre a alta hospitalar e a resposta social.
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D. Comunicação e envolvimento da comunidade

OBJETIVOS
. Aumentar os conhecimentos da população geral e em particular das pessoas em 
maior risco ou em situações de vulnerabilidade sobre como prevenir a transmissão 
de infeções respiratórias;

. Promover a utilização da Linha SNS 24 como contacto preferencial; 

. Diminuir as barreiras, a desigualdade e o estigma no acesso aos cuidados de 
saúde; 

. Aumentar o acesso aos cuidados de saúde adequados;

. Fomentar a participação responsável dos utentes, famílias e cuidadores na 
resposta às infeções respiratórias de inverno.

A estratégia de comunicação integrada na resposta sazonal em saúde destina-se a 
reforçar o envolvimento da comunidade na prossecução dos objetivos globais de:

. Promover o bem-estar e saúde da população; 

. Reforçar a dimensão da prevenção da doença no dia a dia e, de um modo 
especial, nas determinantes mais suscetíveis de contribuir para maior carga de 
doença no inverno; 

. Contribuir para o acesso adequado ao nível de cuidados necessário em cada 
momento por parte do utente do Serviço Nacional de Saúde, bem como para o 
funcionamento mais eficiente dos serviços de saúde em todas as suas dimensões, 
cuidados primários, hospitalares e continuados.  

São apresentadas ações dirigidas especificamente a atividades relacionadas com 
a prevenção da saúde no inverno, tais como a promoção da vacinação da gripe e 
COVID-19, sendo dada uma atenção especial à simplificação e descodificação para o 
grande público dos circuitos de acesso e utilização do SNS, de forma a facilitar e tornar 
mais percetível ao cidadão, seja utilizador ou cuidador, a vantagem e conveniência, a 
nível individual e coletivo, de uma utilização adequada dos serviços de saúde.
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Urgências e internamentos no outono/interno (1 de outubro a 
30 de abril)
Episódios de urgência no outono/inverno, quantos são não urgentes

- No outono inverno 2019/2020, ocorreram 3.190.446 episódios de urgência, 

dos quais 1.215.125 triados como não urgentes (38%) e 247.931 episódios com 

internamento (8%)

- No outono inverno 2021/2022, ocorreram 3.507.362 episódios de urgência, 

dos quais 1.486.284 triados como não urgentes (42%) e 265.539 episódios com 

internamento (8%)

Total de altas nos hospitais do SNS (1 de outubro a 30 de abril)

- No outono inverno 2019/2020, ocorreram 431.397 altas de internamento nos 

hospitais

- No outono inverno 2020/2021, ocorreram 405.521 altas de internamento nos 

hospitais - No outono inverno 2021/2022, ocorreram 434.961 altas de internamento 

nos hospitais

Detalham-se algumas ações e iniciativas no âmbito da comunicação, sem prejuízo de 
outras que possam afigurar-se necessárias em cada momento e reconhecendo-se que 
todos os contextos de saúde representam oportunidades para minimizar os riscos em 
saúde, prevenir doenças e impulsionar a mudança comportamental na relação com o 
sistema de saúde.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

- Três campanhas de comunicação para a população, centradas nos seguintes 
objetivos:

1. Promoção da vacinação sazonal contra gripe e COVID-19 – mitigação do impacto 
da doença respiratória. Ações: Divulgação regular de informação acessível relativa 
ao processo de vacinação em curso nas instituições de saúde, nos media e redes 
sociais; ações dirigidas a segmentos da população e grupos-alvo.

Proteja-se já, não espere pelo inverno

2. Promoção do uso adequado dos serviços de saúde. 
Ações: Simplificação e divulgação de canais e circuitos de acesso aos serviços de 
saúde, nomeadamente do SNS24 e da página de pesquisa de unidades de saúde 
mais próximas e horários alargados. Comunicação institucional multiplataforma 
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e via SMS em momentos pré-definidos de aumento de pressão hospitalar, a nível 
regional ou nacional, com informação útil: “Este inverno, faça o melhor uso dos 
serviços de saúde. Não vá à urgência se não for mesmo preciso. Ligue SNS24. Veja 
aqui (link para página) os horários dos centros de saúde”. 

Este inverno, o SNS está mais próximo

3. Promoção da literacia em saúde e prevenção de acidentes no tempo frio. Ações: 
Divulgar mensagens de literacia sobre saúde no inverno/cuidados a ter por todo o 
sistema de saúde, com kit de materiais digitais disponibilizado às instituições para 
afixação/publicação; Divulgar informação sobre risco de quedas ou desidratação 
e sobre conforto térmico junto de cuidadores; articulação com programas de 
intervenção junto de população vulnerável, quer na vertente social (pessoas 
idosas desacompanhados), quer na vertente socioeconómica (apoios na área 
da energia); Página dirigida ao público com ‘checklist inverno para famílias e 
cuidadores. 

Tenha uma família à prova de inverno

Na vertente da comunicação institucional, uma das prioridades neste plano é reforçar a 
disseminação de boas práticas entre instituições e comunidade na gestão de períodos 
de maior afluência aos serviços de saúde, nomeadamente na preparação, ativação 
e avaliação dos planos de contingência, gestão de internamentos/altas, programas 
inovadores e articulação comunitária. A comunicação deve ser difundida como 
elemento fulcral para uma adaptação rápida da resposta das unidades de saúde ao 
fluxo de doentes, sendo que todos os colaboradores têm um papel a desempenhar 
neste desígnio. 

Ações:  Desenvolver  programa  de  comunicação Saúde + Hospitalidade (#SNSacolhebem), 
promovendo a adesão aos objetivos estratégicos definidos no presente plano para as 
instituições, com momentos de partilha de trabalho/ resultados(oficinas de co-criação, 
webinar) e divulgação de boas práticas. 

Enquanto houver uma cama no hospital, não há um doente no corredor
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ACES - Agrupamentos de Centros de Saúde
ACSS - Administração Central do Sistema de Saúde
ARS - Administrações Regionais de Saúde
CSP - Cuidados de Saúde Primários
DE-SNS - Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde
DGS - Direção-Geral da Saúde
ECDC - Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças  
EMA - Agência Europeia de Medicamentos
ENSP - Escola Nacional de Saúde Pública
ERPI - Estruturas Residenciais para as Pessoas Idosas
HERA - Autoridade Europeia de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias
INEM - Instiuto Nacional de Emergência Médica
INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde
INSA - Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
IPST - Instituto Português do Sangue e da Transplantação
ISPUP - Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto
MS - Ministério da Saúde
NCAMS -  Núcleo Coordenador de Apoio ao Ministério da Saúde
OMS - Organização Mundial da Saúde
RNCCI - Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados
RNCP - Rede Nacional de Cuidados Paliativos
SCTN - Sistema Científico e Tecnológico Nacional
SNS - Serviço Nacional de Saúde
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde
SU - Serviço de Urgência
SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais
UE - União Europeia

Siglas
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