
Se tem um bebé ou recém-nascido 

 

Os bebés e os recém nascidos são particular-

mente sensíveis às baixas temperaturas e 

podem desenvolver hipotermia rapidamente; 

 

Não deve sair de casa com o bebé ou recém-

nascido nos dias frios. 

 

Cubra as extremidades (mãos, pés, cabeça);  
 

Proteja o rosto para evitar a entrada de ar frio 

nos pulmões; 
 

Use roupas folgadas e calçado adequado; 
 

Use várias camadas de roupa em vez de uma 

única muito grossa;  
 

Mantenha as roupas secas, mude as peças 

molhadas que contribuem para a perda de 

calor; 
 

Use roupas de algodão e fibras naturais.  

Vestuário 

 

 

Agasalhe o bebé, principalmente a cabeça e as 

extremidades (mãos, orelhas e pés); 

 

Evite transportar o bebé num porta-bebés, tipo 

mochila, que poderá comprimir as pernas e 

causar enregelamento; 

 

Transporte o bebé num carrinho que permita 

ao bebé movimentar-se para se aquecer e veri-

fique se está bem protegido do frio; 

 

Dê de beber regularmente ao bebé. 

No caso de ter de 

sair de casa: 

Situações extremas de exposição ao Frio 

podem desencadear diversas perturbações 

no organismo que, pela sua gravidade, 

podem obrigar a cuidados    médicos de 

emergência.  

 

As crianças são um  

Grupo de Risco 

 

Evite actividades físicas no exterior; 
 

Deve ter por perto o tratamento para situa-

ções de crise: broncodilatador inalável; 
 

Informe o professor/educador destas reco-

mendações. 

Crianças asmáticas 
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Unidade de Saúde Pública 

FRIO: Cuidados a ter com as 

CRIANÇAS 

Higiene Pessoal 
 

 

Apesar  do frio, a higiene pessoal deve ser 

mantida. 
 

Antes de preparar o banho, coloque perto de si  

tudo o que vai precisar. 
 

O local do banho deve estar aquecido. 
 

O banho deve ser  com água morna: a água 

muito quente remove a camada protectora 

natural da pele. 
 

Hidrate a pele, não esquecendo mãos, pés, 

cara e lábios. 

 

Cuidados no Domicílio 

 

Verifique os equipamentos de aquecimento 

e mantenha-os fora do  alcance das crian-

ças. 
  

Mantenha as divisões arejadas.  
 

Verifique o isolamento das janelas e portas;  
  

Mantenha a temperatura interior entre os 

19 ºC e os 22ºC; 

Contactos em caso de emergência 

Número Nacional de Emergência     112 

Linha Saúde 24                 808 24 24 24 

Unidade de Saúde Pública—ACES Lisboa 

Ocidental e Oeiras 214 540 814                                  

                                     214 540 821 

Proteção Civil (24H)  210 976 593                                              

                                        210 976 590   


