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O risco do calor... 

Apoio: 

EDITORIAL 

E chega Agosto, um dos 

meses preferidos para  

férias e para aproveitar o 

calor que se faz sentir  

nesta altura. É importante 

saber tirar proveito do sol 

e dos seus benefícios  da 

melhor forma possível, 

cuidando sempre da sua 

saúde. 

A Direção Geral de Saúde 

alerta para os efeitos  

negativos do excesso de 

calor na saúde. Relembre 

ideias   importantes! 
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A cada década que passa, a Terra vai ficando mais quente. Este aquecimento global 

(isto é, aumento gradual da temperatura média da superfície da Terra), mais evidente e 

dramático no verão, poderá causar danos significativos na saúde das pessoas e nas 

comunidades por comprometer fontes de alimento e de água, aumentar o risco de  

doenças infeciosas, stress pelo calor e descompensação das doenças cardiovasculares 

e respiratórias. 

As doenças provocadas pelo calor englobam um conjunto de situações evitáveis,     

variando desde problemas ligeiros (como exaustão pelo calor, diarreia, caimbras, dores 

de cabeça, tonturas) a problemas graves (como confusão, tonturas, alucinações,     

desmaios). 

É, por isso, importante conhecer e ter em consideração os fatores de risco das doenças 

relacionadas com o calor, nomeadamente: idade superior a 65 anos ou inferior a 15 

anos, doenças cardíacas e pulmonares, doenças mentais, acamados e má condição 

física. 

Alguns medicamentos podem agravar a perda de água (certos medicamentos usados 

no controlo da tensão arterial) ou aumentar a sensibilidade à exposição solar com maior 

risco de ocorrência de reação alérgica ou queimadura (determinados antibióticos). Em 

qualquer uma destas situações, consulte o seu médico de família e esclareça as suas 

dúvidas. 

No caso de suspeita de doença relacionada com o calor, o doente deve ser transferido 

para um local mais fresco, deve ingerir água e colocar água fria/cubo de gelo na face 

e no pescoço. 

 

 

 

A Direção Geral de Saúde (DGS) recomenda a adoção de 

medidas de prevenção destinadas especialmente a      

pessoas vulneráveis ao calor como crianças, grávidas,   

idosos e doentes crónicos. 

O QUE DEVE FAZER? 



Consulta do viajante 
 

Sempre que pretende viajar para fora da Europa deve dirigir-se a uma consulta de saúde do 
viajante. 

As consultas de saúde do viajante são efetuadas por médicos especialistas em doenças    
infeciosas e em medicina tropical (componente viagens). 
 

Para que servem as consultas de saúde do viajante?  

- Para alertar para os cuidados a ter antes, durante e depois da viagem. Estas medidas     
incluem a vacinação, medicação preventiva da malária, informação sobre higiene individual, 
cuidados a ter com a água e os alimentos. Também lhe podem ser fornecidas informações 
sobre a assistência médica e segurança no país de destino e aconselhamento sobre a       
farmácia que o viajante deve levar consigo;  

- Para avaliar as condições de saúde do viajante antes da viagem, nomeadamente grávidas, 
crianças, idosos, indivíduos com doenças crónicas sob medicação, entre outros;  

- Para prestar assistência médica após o regresso e diagnosticar problemas de saúde        
possivelmente contraídos durante a viagem;  

- Para administrar vacinas, incluindo a da febre amarela (única vacina exigida aos viajantes 
na travessia das fronteiras), e passar o respetivo certificado internacional. 
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Recomendações para a população em geral: 

 Aumentar a ingestão de água ou sumos de fruta 

natural sem adição de açúcar; 

 Evitar o consumo de bebidas alcoólicas; 

 Nos períodos de maior calor (entre as 11h e as 17h) 

procurar permanecer em ambientes frescos; 

 Evitar, sempre que possível, atividades que exijam 

grandes esforços físicos, nomeadamente atividade 

desportivas e de lazer; 

 Evitar a exposição direta ao sol nas horas de maior 

calor (entre as 11h e as 17h); 

 Fora de casa, utilizar roupa solta, clara e opaca e 

que cubra a maior parte do corpo, chapéu de 

abas largas, óculos com proteção contra radiação 

UVA e UVB e protetor solar com fator igual ou      

superior a 30; 

 Em praias e piscinas renovar a aplicação de       

protetor solar de 2 em 2h e após os banhos; 

 Os trabalhadores no exterior devem proteger-se de 

forma adequada, nomeadamente fazendo uma 

boa hidratação e pausas regulares em locais mais 

frescos; 

 

Situações específicas: 

Pessoas idosas são mais      

vulneráveis: é importante que 

familiares e vizinhos estejam 

atentos à necessidade de  

ingestão frequente de líquidos 

e assegurem um ambiente 

fresco; 

Crianças com menos de 6  

meses não devem ser sujeitas 

a exposição solar,  não se   

aconselhando ida à praia; 

Crianças com menos de 3 

anos devem evitar exposição 

direta ao sol; 

Grávidas deverão ter cuidados 

especiais: ingestão frequente 

de líquidos, evitar exposição 

direta ao sol, evitar sair à rua 

nas horas de maior calor e 

moderar a atividade física; 

Pessoas com doença crónica 

ou a fazer dieta com pouco 

sal ou restrição de líquidos  

devem seguir as recomenda-

ções específicas do médico. 

Horário:  

2ª e 3ª F  - das 14 às 17h30 

4ª, 5ª e 6ªF - das 9 às 13 horas 

4ª F (quinzenalmente) - das 14 horas às 
17h30 - Pediatria 

 

Centro de Vacinação              
Internacional do Porto  

Avenida Rodrigues de Freitas n.º 108 

4000-094 Porto 

 

Telefone: 222 411 800 

Fax: 222 411 802 

 

Consultas e vacinação,                 
com marcação prévia. 

 Viaje de carro nas horas de menor calor. A perma-

nência em viaturas expostas ao sol, especialmente 

sendo criança, grávida ou idoso deve ser evitada. 
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