
TEMPERATURAS EXTREMAS ADVERSAS  - INVERNO E SAÚDE 

Familiares, amigos e vizinhos têm um  

papel importante!  

 

 Faça um telefonema ou um contacto, pelo  menos uma vez por dia.  

 Certifique-se que estão de boa saúde e em condições de conforto.  

Contactos em caso de emergência 

 Número Nacional de Emergência     112 

 Linha Saúde 24                 808 24 24 24 

Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras – Unidade de Saúde Pública  

Av. António Bernardo Cabral de Macedo, 2770-189 Paço de Arcos Tel. 214 540 814 . Fax 214 540 827 . Email: usp.oeiras@csoeiras.min-saude.pt 

Situações extremas de exposição      

ao Frio, em especial durante dias,  

podem desencadear  diversas  

perturbações no  organismo que, 

pela sua  gravidade,  podem  obri-

gar a cuidados médicos de emer-

gência.  

 

 Hipotermia (arrepios, vasoconstrição periférica e     

aumento da função cardíaca e respiratória);  

 Fadiga física e perda de sensibilidade;  

 Aumento da sobrecarga do coração e aparelho         

circulatório;  

 Agravamento de doenças cardiovasculares e            

respiratórias;  

 Agravamento de doenças crónicas do foro                 

músculo-esquelético e metabólico;  

 Agravamento de doenças crónicas do foro mental;  

 Aparecimento de doenças agudas do Aparelho     

Respiratório;  

 Sensação de incómodo; 

 Atitude de indiferença com comportamentos        

irracionais;  

 Enregelamento (podendo levar à gangrena das    

extremidades);  

 Síncope;  

 Morte por falência cardio-respiratória.  

Principais Efeitos do Frio na Saúde 

População de Risco 

Idosos 

Crianças nos primeiros anos de vida 

Portadores de doenças crónicas 

Indivíduos acamados ou dependentes 

Trabalhadores de sectores ou   actividades ao 

ar livre 

 Pessoas isoladas 

Pessoas sem abrigo 

Pessoas sem condições habitacionais 

Turistas ou visitantes na região com  pouca 

habituação a temperaturas baixas 

No Domicílio 
 

 Verifique os equipamentos de  aquecimento;  

 Isole janelas e portas;  

 Mantenha a temperatura da sua casa entre 

os 18 ºC e os 21ºC ; 

 Mantenha a casa arejada;  

 Mantenha mantimentos para um período de 

2 a 3 dias;  

 Verifique se tem medicamentos suficientes;  

 Evite dormir ou descansar perto do           

aquecimento;  

 Desligue os equipamentos de aquecimento 

antes de se deitar ou sair de casa. 

 Não cubra os equipamentos de aquecimento 

e mantenha-os afastados de cortinas, mó-

veis e roupas de cama;  

 Devido ao risco de incêndio ou intoxicação 

as  braseiras, lareiras e aquecimentos de 

exterior não poderão ser utilizados no inte-

rior;  

 Tenha em local visível uma lanterna, pilhas e 

um rádio. 

Vestuário 
 

 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 

a s  p e ç a s  m o l h a d a s  q u e                      

contribuem para a perda de  calor; 

 Use roupas de algodão e fibras 

naturais.  

Pessoas Isoladas 
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Alimentação 
 

 Faça uma alimentação equilibrada; 

 Coma com mais frequência, mesmo que não sinta fome;  

 Privilegie os alimentos quentes: sopas , leite, chá e infusões;  

 Se a sua saúde o permitir, inclua na sua alimentação alimentos calóricos como     

chocolates, azeite e frutos secos;  

 Abstenha-se de produtos nocivos (cigarros, bebidas alcoólicas e drogas).  


