
Frio: Cuidados a ter com os IDOSOS 

Contactos em caso de emergência 

 Número Nacional de Emergência     112 

 Linha Saúde 24                 808 24 24 24 

Familiares, amigos e vizinhos têm um papel impor-

tante!  

 

 Faça um telefonema ou um contacto, pelo menos 

uma vez por dia.  

 

 Certifique-se que estão de boa saúde e em condi-

ções de conforto.  
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Situações extremas de exposição ao 

Frio, em especial durante dias,      

podem desencadear diversas        

perturbações no organismo que,    

pela sua gravidade, podem obrigar    

a  cuidados médicos de emergência.  

 Mantenha a higiene pessoal tomando banho com 

água morna uma vez que a água muito quente     

remove a camada protetora natural da pele; 

 

 Hidrate a pele, não esquecendo mãos, pés, cara e 

lábios; 

 

 Use várias camadas de roupa, em vez de uma única 

muito grossa, e não use roupas demasiado justas 

que dificultem a circulação sanguínea  

 

 Proteja as extremidades do corpo (com luvas, gorro, 

meias quentes e cachecol) e use calçado adequado 

às condições climatéricas; 

 

 Evite andar descalço no chão frio ou molhado. 

HIGIENE PESSOAL E VESTUÁRIO 

 Coma com mais frequência, mesmo que não 

sinta fome; 

 

 Coma alimentos quentes, como sopas, leite, 

chás infusões quentes;  

 

 Aumente o consumo de  alimentos ricos em 

vitaminas, sais minerais e antioxidantes (ex. 

frutos frescos/secos e hortícolas) pois          

contribuem para  minimizar o aparecimento 

de infeções;  

 

 Evite bebidas alcoólicas! Causam aquecimento 

mas provocam vasodilatação com perda de 

calor e arrefecimento do corpo. 

ALIMENTAÇÃO CUIDADOS NO DOMICILIO 

 Mantenha a temperatura da sua casa entre os 18ºC e 

os 21ºC . Se não conseguir aquecer todas as divisões 

da casa, tente manter a sala de estar quente durante o 

dia e aqueça o quarto antes de se ir deitar; 
 

 Se utilizar lareiras, braseiras, salamandras ou          

equipamentos a gás mantenha a correta ventilação 

das  divisões de forma a evitar a acumulação de  gases 

nocivos à saúde; 
 

 Não utilize fogão a gás, forno ou fogareiro a carvão 

para aquecimento da casa, nem utilize equipamentos 

de aquecimento de exterior em espaços interiores; 
 

 Evite dormir/descansar muito perto dos equipamentos 

de aquecimento e mantenha-os afastados de cortinas, 

móveis e roupas de cama. 
 

 Apague ou desligue os equipamentos de aquecimento 

antes de se deitar ou sair de casa, de forma a evitar 

fogos ou intoxicações; 
 

 Mantenha sob vigilância a utilização de botijas de água 

quente, para evitar o risco de queimadura. 
 

 Verifique se tem medicamentos suficientes. 

 

 Tenha em local visível uma lanterna, pilhas e um rádio. 
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