
 
 

Sistema ÍCARO é ativado todos os anos em maio 

Instituto Ricardo Jorge monitoriza 

efeito de temperaturas elevadas na 

saúde humana 

             

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge tem ativo, desde maio, o Sistema de 

Monitorização e Vigilância ÍCARO. Este instrumento de observação, que faz parte do 

Plano de Contingência para Temperaturas Extremas Adversas da Direção-Geral da 

Saúde, permite em todas épocas estivais a estimação de uma medida de risco de morte 

associado ao calor extremo em Portugal Continental com previsões meteorológicas a 

três dias. 
 

Lisboa, 16 de junho de 2017 
 

Desenvolvido pelo Departamento de Epidemiologia do Instituto Ricardo Jorge, o ÍCARO é 

um instrumento de observação no âmbito do qual se estuda o efeito de fatores climáticos 

na saúde humana. Este sistema é fundamental, por exemplo, para a decisão de se 

transmitir uma recomendação de alerta de onda de calor à população e respetivas 

medidas de proteção individual e de grupo. 

 

Os relatórios diários do Índice Alerta ÍCARO (Importância do CAlor: Repercussões sobre os 

Óbitos) são divulgados aos profissionais com responsabilidades na decisão e prestação de 

cuidados à população. Sempre que as previsões da temperatura e o valor do Índice Alerta 

ÍCARO o aconselharem, é transmitida uma recomendação de alerta de onda de calor. 

 

O sistema ÍCARO tem permitido antecipar os efeitos de temperaturas extremas na 

mortalidade da população portuguesa, contribuindo decisivamente para a preparação que 

as autoridades de saúde promovem junto da população com o objetivo de a proteger e de 

minimizar os efeitos do calor na população mais vulnerável, em especial os idosos, as 



pessoas com doenças crónicas e as crianças. Este é o primeiro período de calor extremo 

com possíveis efeitos na saúde, identificado pelo sistema ÍCARO na época de 2017. 

 

As situações de alerta, as medidas de contingência e a respetiva informação à população 

são disponibilizadas pela Direção-Geral da Saúde e Administrações Regionais de Saúde, de 

acordo com o estabelecido no Plano de Contingência para Temperaturas Extremas 

Adversas. Este Plano visa prevenir e minimizar os efeitos negativos do calor intenso na 

saúde da população em geral e dos grupos de risco em particular. 

 

O Sistema ÍCARO começou a ser desenvolvido em 1999, em parceria com o Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera e conta com a participação da Direção-Geral da Saúde e 

da Autoridade Nacional de Proteção Civil, fazendo parte integrante, desde 2004, do Plano 

de Contingência para Temperaturas Extremas Adversas, agora incluído na plataforma 

Saúde Sazonal e designado “Plano Verão e Saúde”. 

 

O Índice Alerta ÍCARO é uma medida numérica do risco potencial que as temperaturas 

ambientais elevadas têm para a saúde da população. Esta medida de risco é efetuada para 

a mortalidade da população geral e com 75 e mais anos de idade, encontrando-se dividido 

em cinco níveis de alerta: Efeito nulo sobre a mortalidade; Efeito não significativo sobre a 

mortalidade; Provável efeito sobre a mortalidade; Possível alerta de onda de calor em 

avaliação; Alerta de onda de calor, esperadas consequências graves em termos de saúde e 

mortalidade. 

 

 

 

O Instituto Ricardo Jorge desenvolve uma tripla missão como laboratório do Estado no setor da saúde, 

laboratório nacional de referência e observatório nacional de saúde. O Instituto tem por missão 

contribuir para ganhos em saúde, para a definição de políticas de saúde e para o aumento da 

qualidade de vida da população. Dispõe de unidades operativas na sua Sede em Lisboa, em centros no 

Porto (Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira) e em Águas de Moura (Centro de Estudos 

de Vetores e Doenças Infeciosas Doutor Francisco Cambournac). 

 

Para mais informações contatar: 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 

Gabinete de Comunicação, Marketing e Relações Externas 

Tel.: (+351) 217 519 200 | (+351) 927 953 095 

Mail: comunicacao@insa.min-saude.pt | Internet: www.insa.min-saude.pt 
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