
NEWSLETTER  
UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO ACES PORTO ORIENTAL 

 

 
maio 2018 

2017 

 

 Atividades elaboradas no âmbito do Plano 
de Contingência: Módulo de Verão 2018 - 
ACES Porto Oriental 

 

 
No âmbito do Plano de Contingência - Módulo de Verão do ACES Grande Porto VI - Porto Oriental, foram 

realizadas na USF Arca d´Água, entre os dias 30 de maio a 02 de junho de 2018, diversas atividades junto dos 

utentes e profissionais da unidade. 

Enquanto elemento de ligação do GCL PCIRA (Grupo Controlo Local de Prevenção e Controlo de Infeções e de 

Resistência aos Antimicrobianos), grupo responsável pela monitorização do cumprimento deste plano de 

contingência, e Enfermeira nesta Unidade, organizei materiais de divulgação, quer para a população  à qual 

prestamos cuidados de saúde ( em especial os grupos mais vulneráveis), quer para os próprios profissionais 

de saúde, sobre medidas preventivas para evitar os efeitos do calor intenso na saúde. 

As atividades implementadas passam a ser descritas: 

1. Exposição de mesa informativa na sala de espera, com 

panfletos para utentes, diabéticos, crianças e 

população em geral, acerca de medidas preventivas 

dos efeitos do calor excessivo; 
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2. Elaboração de um cartaz “Prevenção é Vida – 

Proteja-se do Sol”, com diversas mensagens chave 

para os utentes, alusivas ao risco de exposição solar 

excessiva e respetivas medidas preventivas durante o 

Verão; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elaboração de semáforos do sol com a informação 

das horas mais perigosas de exposição solar e 

distribuição dos mesmos aos pais e crianças nas 

consultas de saúde infantil; 
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4. Elaboração de diversos Sóis em cartolina e 

respetiva exposição na sala de espera e 

corredor, com mensagens chave alusivas ao 

calor: medidas preventivas, consequências de 

exposição solar excessiva, entre outras, de 

forma a sensibilizar os utentes e profissionais da 

unidade; 

 

 

 

5. Elaboração do panfleto: “Sol: Cuidados a ter” (Guia de informação ao 

cuidador) para ser distribuído nas consultas e domicílios. Este documento 

aborda recomendações gerais: cuidados a ter na confeção de alimentos, o 

reforço de ingestão hídrica, o tipo de roupas a usar, modo de atuação no 

caso de temperaturas muito elevadas, sinais de alerta a que os utentes 

e/ou cuidador deverão estar atentos e contatos telefónicos para 

recorrerem em caso de necessidade de mais informações.   
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6. Construção de um dossier de Verão com 

“Informação para os Utentes “de acordo 

com Orientações emanadas pela Direção 

Geral da Saúde e mensagens chave 

associadas aos Cuidados com o Calor, para 

os utentes da unidade poderem consultar.  

 

 

 

 

Com estas atividades de divulgação e informação, 

aproveitando todas as oportunidades de contacto com 

a população, são implementadas medidas promotoras de saúde, pois geram a possibilidade de uma 

aprendizagem e capacitação para adoção de estilos de vida saudáveis. 

 
 
 
 
 
Sónia Carneiro, Elo de ligação da PCIRA, Enfermeira da USF Arca D’Água do ACES Porto Oriental 
 

 

 


