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RADÃO EDITORIAL 

O radão é um gás 

n atu r a l ,  r ad i oat i v o, 

incolor, sem cheiro, que 

não é detetado pelos 

nossos sentidos. Resulta 

da degradação de 

pequenas quantidades 

de urânio presentes nas 

rochas e solos e também 

e m  m a t e r i a i s  d e 

construção. 

Diferentes tipos de solo 

e m i t e m  d i f e r e n t e s 

quantidades de radão, 

especialmente solos 

graníticos como o do 

Porto.  

Fique a saber mais sobre 

este tema este mês! 
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Onde pode ser encontrado? 

 

O radão está presente em todo o lado.  

No exterior existe em concentrações muito baixas não constituindo risco para a saúde.  

Em espaços interiores, dependendo da área geográfica, tende a acumular-se, 

podendo ser prejudicial à saúde (habitações, espaços públicos fechados). 

A libertação de radão para a atmosfera depende da porosidade dos solos e rochas, e 

de parâmetros meteorológicos, como humidade e temperatura do ar. 

A região norte do país, particularmente os distritos do Porto, Braga, Vila Real, Guarda, 

Viseu e Castelo Branco, é a zona de maior risco. 

 

 

Radão no ar interior 

 

No espaço interior o radão tende a acumular-

se, atingindo concentrações muito superiores 

às da atmosfera exterior. 

Os fatores que influenciam as concentrações 

de radão no ar interior são: o tipo de 

construção, os materiais de construção da 

casa e os hábitos de ventilação da casa. 

Quanto maior a ventilação da casa, menores 

serão os níveis de radão no ar interior. 

A entrada de radão numa habitação dá-se 

pelas zonas de contacto com a superfície do 

terreno do edifício.  

As principais vias de entrada são as fissuras no pavimento ou as juntas de canalizações 

mal vedadas. 

Os materiais de construção, embora com menos expressão, também podem contribuir 

para os elevados níveis de radão no ar interior. 
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Quais são os riscos para a saúde? 

 

O radão é a principal fonte de exposição a radiações 

sejam naturais ou artificiais. 

O risco deriva do facto dos seus produtos de degradação 

serem formados no ar e ao serem inspirados irradiarem os 

tecidos do pulmão. As lesões provocadas por estes 

produtos podem levar ao desenvolvimento de cancro do 

pulmão.  

O radão aumenta o risco de cancro do pulmão, 

dependendo da dose e do tempo a que se está exposto. 

Quanto maior a dose ou a duração da exposição, maior o 

risco. 

O radão é a principal causa de cancro do pulmão em 

não-fumadores e a segunda causa em fumadores, sendo 

o risco maior em fumadores. 

 

 

Como reduzir as concentrações de radão? 

 

Para as habitações e edifícios já existentes as medidas para redução do radão são: 

- Tapar as fendas no pavimento ou juntas de tubagens para impedir a entrada de radão 

do solo para o ar interior; 

- Favorecer a ventilação natural (abertura de portas e janelas durante um período 

diário). 

 

Para edifícios que ainda vão ser construídos, escolher materiais que tenham baixos 

teores de radioatividade natural e verificar qual o tipo de solo de implantação. 

MAIS INFORMAÇÕES: 

 - Unidade de Saúde 

Pública do ACeS 

- Organização Mundial 

de Saúde: 

 http://www.who.int/

ionizing_radiation/env/

radon/en/  

Vacina contra a gripe 

 

Quem deve ser vacinado: 

Indivíduos com 65 e mais anos de idade, principalmente se residirem em instituições, e todas as  

pessoas que sofram de doenças crónicas dos pulmões, do coração, dos rins e do fígado, diabetes 

ou outras doenças que causem diminuição da resistência às infeções. 

 

Quando deve ser feita a vacinação? 

Deve ser feita todos os anos, preferencialmente entre Outubro e Dezembro, podendo, no entanto, ser administrada 

durante o  Outono/Inverno.  

 

A vacina dá proteção a longo prazo?  

Não. Uma vez que o vírus sofre alterações frequentes que o transformam num organismo diferente, a vacinação 

deve também ser repetida anualmente para poder ser eficaz.  


