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Linha de Apoio à 
Saúde 

Tenha especial cuidado, especialmente se está na 

presença de GRUPOS VULNERÁVEIS, se conhece ou é 

familiar destas pessoas 

O impacto negativo da exposição ao calor é maior 

nestas pessoas: 

PLANO de CONTINGÊNCIA Temperaturas Extremas 

Adversas – MÓDULO CALOR 
 

 

• Idosos com + 75 anos e crianças nos 

primeiros anos de vida 

 

• Portadores de deficiência física ou 

psíquica, acamados ou com 

mobilidade limitada 

 

• Indivíduos com hipertensão arterial, 

diabetes, problemas cardio-vasculares, 

respiratórios, hepáticos, alcoolismo, 

doentes oncológicos, Parkinson, 

Alzheimer, obesidade e outras doenças 

crónicas 

 

• A tomar medicamentação especial, 

como por exemplo anti-depressivos, 

antiarrítmicos, anti-hipertensores, 

neurolépticos, diuréticos e outros 

 

• Pessoas a viver em más condições de 

habitação 

 

 

 
 

 

A exposição a períodos de calor intenso, durante vários dias consecutivos – ONDAS de CALOR – 

constitui uma agressão para o nosso organismo. 

 

Patologias relacionadas com  

Ondas de Calor 
• Desidratação e Agravamento de Doença Crónica 

por consequência da perda de líquidos e sais 

minerais 

 

• Esgotamento pelo Calor originado pela perda 

excessiva de água e sais minerais.  

    Sinais de Alerta: sede intensa, cansaço, mal-estar, 

ansiedade, tonturas, dor de cabeça, pele húmida 

e fria  

 

• Golpe de Calor originado pela falha dos 

mecanismos de sudação e o organismo não 

consegue baixar a temperatura corporal.  

    Sinais de Alerta: pele quente, seca, vermelha e 

sem suor, dores de cabeça, náuseas, sede intensa, 

convulsões, apatia e perda de consciência. 

 

    Perante estes sintomas, transportar a pessoa para 

um local fresco, hidratar caso não tenha 

convulsões e  

ligar 112 

 

 

 
CUIDADO COM O CALOR 
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 Temperaturas normais para a época 
 

 

 

 

 

Temperaturas elevadas com  

repercussões na saúde 

 

 

 

 

 

 

Temperaturas muito elevadas com  

graves consequências na saúde 

HIDRATE-SE MESMO SEM TER SEDE 

-ingira bastante água, sumos de fruta 

natural e não açucarados  

 
-evite bebidas alcoólicas ou com  

elevado teor de açúcar ou cafeína 

 

-evite comida quente, pesada e muito 

calórica 

 

EM CASA CONTROLE A 

TEMPERATURA 
-feche as janelas nas horas de mais 

calor e permaneça nas habitações 

mais frescas 

 

-promova o arrefecimento da casa, 

abra as janelas durante a noite e 

promova a circulação de ar 

 

-refresque o ambiente recorrendo a 

climatizadores como sistemas de Ar 

Condicionado, ou ventoinhas. O uso 

destas não baixa a temperatura do 

ar, mas ao fazer circular o ar ajuda o 

suor a evaporar-se, baixando a 

temperatura do corpo 

 

 

 

 

 

 

 

5. VERIFIQUE A EXISTÊNCIA DE SINAIS OU 

SINTOMAS 

Esteja atento a qualquer sinal/sintoma 

de impacto do calor (alterações de 

comportamento, tonturas, desmaios, 

ansiedade, sede intensa…) e peça 

ajuda médica ou contacte: 

               

 

6. TENHA UM PLANO PARA EVITAR OS 

EFEITOS DAS ONDAS DE CALOR 

Sensibilize e informe os funcionários 

sobre os efeitos negativos do calor na 

saúde.  

Redobre o pessoal caso seja 

necessário;  

Garanta a existência de um espaço 

climatizado 

 Adapte as ementas (mais sopas, 

refeições ligeiras e frescas, reforço de 

líquidos) 

 

 

 

 

 

Acompanhe os Alertas emitidos 

diariamente pelo Departamento 

de Saúde Pública da ARS Algarve IP 

e difundidos pela comunicação 

social ou via e-mail  

 

 consulte: 
 

www.arsalgarve.min-saude.pt 

www.dgs.pt 

 

 
 Nível 1 

Nível 2 

Nível 3 

 

O Plano de Contingência para as Temperaturas Extremas 

Adversas – MÓDULO CALOR  é activado anualmente pelo 

período entre 15 Maio a 30 Setembro.  

 

O Departamento de Saúde Pública (DSP) da ARS Algarve IP, 

é responsável pela avaliação diária do risco da população 

do Algarve e emite Alertas.  

Em situação de RISCO - Alertas AMARELO ou VERMELHO - o 

DSP informa a comunicação social. 

 

Ministério da Saúde 

Administração Regional 

de Saúde do Algarve, IP 

DEPARTAMENTO 

SSSAAAÚÚÚDDDEEE   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAA 
 

CONSELHOS E CUIDADOS A TER 

 

- tente permanecer 2/3 horas por dia em 

ambientes frescos 

 

-refresque-se tomando duche com água 

tépida ou fria 

 

NA RUA EVITE A EXPOSIÇÃO SOLAR 

DIRECTA 
 
- Evite sair nas horas de maior calor (11-

17h) 

 

- use chapéu ou uma sombrinha 

 

-use roupa ligeira (como algodão), de 

cores claras e larga 

 

-sempre que possível caminhe pela 

sombra, permaneça debaixo da 

sombrinha aquando na praia e descanse 

em lugares frescos ou em lugares 

climatizados 

 

- use protector solar com factor de 

protecção ≥30 

 

-transporte e beba água com frequência 

 

-evite viajar nas horas de mais calor e não 

deixe as crianças com as janelas fechadas 

-evite fazer exercício nas horas de maior 

calor e reduza as actividades intensas 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arsalgarve.min-saude.pt/
http://www.dgs.pt/
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Medidas de prevenção às Onda de Calor  
 

PLANO de CONTINGÊNCIA Temperaturas Extremas 

Adversas – MÓDULO CALOR 
 

RECOMENDAÇÕES PARA CRECHES e JARDINS de INFÂNCIA 

-Inspeccionar e reparar as persianas, 

estores e toldos para que protejam e 

sombreiem as janelas e portas; 

 

-Colocar persianas, estores, toldos ou 

outros dispositivos sombreadores em 

todas as janelas e portas exteriores; 

 

-Identificar  salas e outros compartimentos 

em que seja difícil garantir a temperatura 

adequada, limitando o seu acesso 

durante uma Onda de Calor; 

- Providenciar, pelo menos, uma sala com 

ar condicionado destinada à 

permanência das crianças e à realização 

de actividades; 

- Instalar dispositivos (guarda vento) nas 

entradas e saídas do edifício de modo a 

limitar a entrada de calor; 

-Colocar termómetros, para poder 

monitorizar a temperatura, nas principais 

salas, pátios e zonas de recreio; 

- Assegurar a existência em quantidade 

adequada de água fresca e gelo; 

Durante os meses de Verão as temperaturas podem subir para níveis   

muito elevados durante vários dias consecutivos - Ondas de Calor. 

 

As instituições que têm à sua guarda bebés e crianças devem estar 

preparadas e assegurar os meios para enfrentar uma Onda de Calor. 

-Estabelecer ementas com reforço do 

aporte de água (sopas), de refeições 

frias (frutas, saladas) e de 

fraccionamento de refeições; 

-Definir um protocolo especificando as 

modalidades de organização da 

instituição em caso de crise e de emissão 

de alerta VERMELHO, nomeadamente 

nos seguintes pontos: 

   Adaptação das actividades e 

da organização dos espaços 

  Articulação com as famílias 

 

 

 

 

 

 

 

Patologias relacionadas 

com Ondas de Calor 
 

• Desidratação e Agravamento 

de Doença Crónica por 

consequência da perda de 

líquidos e sais minerais 

 

• Esgotamento pelo Calor 

originado pela perda excessiva 

de água e sais minerais.  

    Sinais de Alerta: sede intensa, 

cansaço, mal-estar, ansiedade, 

tonturas, dor de cabeça, pele 

húmida e fria 

 

• Golpe de Calor originado pela 

falha dos mecanismos de 

sudação e o organismo não 

consegue baixar a temperatura 

corporal.  

    Sinais de Alerta: pele quente, 

seca, vermelha e sem suor, 

dores de cabeça, náuseas, 

sede intensa, convulsões, apatia 

e perda de consciência. 

 

    Perante estes sintomas, 

transportar a criança para um 

local fresco, hidratar caso não 

tenha convulsões e  

ligar 112 

 

CUIDADO COM O 
CALOR 

 
 

Linha de Apoio à Saúde 



 

      
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                          

 

Relembrar os pais que: 

 

 1.os bebés e as crianças correm um 

maior risco de desidratação por terem 

uma maior percentagem de água no 

seu peso corporal e o mecanismo de 

termo regulação ser menos eficaz que 

no adulto; 

2.é necessário fazer beber 

regularmente bebidas frescas, para 

além do regime alimentar habitual; 

3.não devem deixar crianças e 

bebés sós dentro de um automóvel ou 

numa divisão mal ventilada, mesmo por 

um curto espaço de tempo; 

4.em qualquer viagem de 

automóvel prever a reserva de água 

suficiente;  

5.devem evitar sair para o exterior 

durante as horas de maior calor, 

particularmente se se trata de um bebé 

(menos de um ano); 

6.devem deixar o bebé só com a 

fralda, particularmente durante o sono; 

 

                 Em situação de Onda de Calor 

 

         
 

 
Temperaturas normais para a época 

 

 

 

 

Temperaturas elevadas com repercussões na 

saúde 

 

 

 

 

Temperaturas muito elevadas com graves 

consequências na saúde 

-Acompanhar a informação divulgada 

pelos meios de comunicação social ou 

outros 

 

-Manter as janelas e persianas fechadas, 

em especial nas fachadas expostas ao 

sol; 

 

-Manter as portas, janelas e persianas 

fechadas, enquanto a temperatura 

exterior for superior à temperatura interior, 

 

-Abrir tanto quanto possível as janelas e 

portas e provocar correntes de ar em 

todo o edifício assim que a temperatura 

exterior for mais baixa que a temperatura 

interior, 

 

-Parar todas as actividades físicas, suprimir 

as actividades no exterior e as idas à 

praia; 

 

-Vigiar a temperatura dos 

compartimentos; 

 

-Concentrar as actividades e a 

permanência das pessoas (bebés, 

crianças e adultos) nas zonas mais frescas 

ou climatizadas do edifício; 

 

-Garantir vigilância e oferecer água aos 

bebés e crianças mesmo que não 

manifestem sede ou não sintam sede; 

 

-Adequar vestuário e estar vigilante e 

atento aos sinais de alerta. 
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Acompanhe os Alertas emitidos 

diariamente pelo Departamento de 

Saúde Pública da ARS Algarve IP e 

difundidos através da comunicação 

social e via e-mail   

 

consulte: 

www.arsalgarve.min-saude.pt 

www.dgs.pt 

 Nível 1 

Nível 2 

Nível 3 

 

O Plano de Contingência para as Temperaturas Extremas 

Adversas – Módulo Calor é activado anualmente pelo 

período entre 15 Maio a 30 Setembro.  

 

O Departamento de Saúde Pública (DSP) da ARS Algarve IP, 

é responsável pela avaliação diária do risco da população 

do Algarve e emite Alertas. Em situação de risco - alertas 

AMARELO ou VERMELHO - para além da informação à 

comunicação social e a outros órgãos, o DSP informa via e-

mail as instituições de acolhimento de crianças. 

 

Ministério da Saúde 

Administração Regional 

de Saúde do Algarve, IP 

DEPARTAMENTO 

SSSAAAÚÚÚDDDEEE   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAA 
 

http://www.arsalgarve.min-saude.pt/
http://www.dgs.pt/
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Medidas institucionais de prevenção às Onda de Calor  
 

PLANO de CONTINGÊNCIA Temperaturas Extremas Adversas 

-  MÓDULO CALOR 
RECOMENDAÇÕES PARA INSTITUIÇÕES E PROFISSIONAIS QUE CUIDAM OU 

APOIAM IDOSOS, DOENTES CRÓNICOS OU COM DEPENDÊNCIA NO DOMICILIO 

-Inspeccionar e reparar as persianas, 

estores e toldos para que protejam e 

sombreiem as janelas e portas; 

 

-Colocar persianas, estores, toldos e 

outros dispositivos sombreadores em 

todas as janelas e portas exteriores; 

 

-Identificar salas e outros 

compartimentos em que seja difícil 

garantir a temperatura adequada, 

limitando o seu acesso durante uma 

Onda de Calor; 

- Providenciar, pelo menos, uma sala 

com ar condicionado destinada à 

permanência de idosos; 

- Instalar dispositivos (guarda vento) nas 

entradas e saídas do edifício de modo 

a limitar a entrada de calor; 

-Colocar termómetros, para poder 

monitorizar a temperatura, nas 

principais salas, pátios e zonas e 

exteriores; 

Durante os meses de Verão as temperaturas podem subir para níveis   

muito elevados durante vários dias consecutivos - Ondas de Calor. 

 

As instituições que têm à sua guarda idosos devem estar preparadas e 

assegurar os meios para enfrentar uma Onda de Calor. 

-Assegurar a existência em 

quantidade adequada de água 

fresca e gelo; 

-Estabelecer ementas com reforço 

do aporte de água (sopas), de 

refeições frias (frutas, saladas) e de 

fraccionamento de refeições; 

 

 

 

 

 

 
 

 

Patologias relacionadas 

com Ondas de Calor 
 

• Desidratação e Agravamento 

de Doença Crónica por 

consequência da perda de 

líquidos e sais minerais 

 

• Esgotamento pelo Calor 

originado pela perda excessiva 

de água e sais minerais.  

    Sinais de Alerta: sede intensa, 

cansaço, mal-estar, ansiedade, 

tonturas, dor de cabeça, pele 

húmida e fria 

 

• Golpe de Calor originado pela 

falha dos mecanismos de 

sudação e o organismo não 

consegue baixar a temperatura 

corporal.  

    Sinais de Alerta: pele quente, 

seca, vermelha e sem suor, 

dores de cabeça, náuseas, 

sede intensa, convulsões, apatia 

e perda de consciência. 

 

    Perante estes sintomas, 

transportar o idoso para um 

local fresco, hidratar caso não 

tenha convulsões e  

ligar 112 

 

CUIDADO COM O 
CALOR 

 
 

Linha de Apoio à Saúde 
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4. CONTROLE OS RESIDENTES COM 

DOENÇAS CRÓNICAS 

Solicite ao médico assistente uma 

revisão clínica aos residentes mais 

vulneráveis e adaptar medicação; 

 

5. VERIFIQUE A EXISTÊNCIA DE SINAIS OU 

SINTOMAS 

Esteja atento a qualquer sinal/sintoma 

de impacto do calor (alterações de 

comportamento, tonturas, desmaios, 

ansiedade, sede intensa…) e peça 

ajuda médica ou contacte: 

               
 

6. TENHA UM PLANO PARA EVITAR OS 

EFEITOS DAS ONDAS DE CALOR 

Sensibilize e informe os funcionários 

sobre os efeitos negativos do calor na 

saúde.  

Redobre o pessoal caso seja 

necessário;  

Garanta a existência de um espaço 

climatizado 

 Adapte as ementas (mais sopas, 

refeições ligeiras e frescas) 

 

 

 

 

 

                 Em situação de Onda de Calor 

 

         
 

 
Temperaturas normais para a época 

 

 

 

 

Temperaturas elevadas com  

repercussões na saúde 

 

 

 

 

Temperaturas muito elevadas com  

graves consequências na saúde 

RECOMENDAÇÕES E CUIDADOS A TER 

 

1.CONTROLE AS TEMPERATURAS INTERIORES 

Durante o dia feche as janelas e persianas 

em especial aquelas viradas a sul. À noite, 

caso haja arrefecimento nocturno e a 

temperatura exterior baixe, abra as janelas 

e persianas.  

Recorra a ventoinhas para promover o 

arrefecimento. Garanta pelo menos uma 

divisão mais fresca ( sala climatizada com 

temperatura abaixo dos 25ºC). Desloque 

os idosos residentes para a sala 

climatizada durante pelo menos 3 horas 

por dia; 

2. REFRESQUE OS RESIDENTES 

Controle a temperatura corporal, a 

pulsação, a pressão sanguínea e o estado 

de hidratação. Refresque os residentes 

com banhos ou duches, ou apenas 

envolvendo toalhas ou panos húmidas no 

corpo.  

Os residentes devem usar roupa fresca de 

algodão e larga 
 

3. HIDRATE OS RESIDENTES 

Controle o aporte de fluidos. Dê de 

beber regularmente água ou bebidas 

pouco açucaradas e não alcoólicas e 

confirme que os idosos ingeriram os 

líquidos 

Acompanhe os Alertas emitidos 

diariamente pelo 

Departamento de Saúde 

Pública da ARS Algarve IP e 

difundidos através da 

comunicação social ou via e-

mail 

 

consulte: 
 

www.arsalgarve.min-saude.pt 

www.dgs.pt 

 

  Nível 1 

Nível 2 

Nível 3 

 

O Plano de Contingência para as Temperaturas Extremas 

Adversas – Módulo Calor é activado anualmente pelo 

período entre 15 Maio a 30 Setembro.  

 

O Departamento de Saúde Pública (DSP) da ARS Algarve IP, é 

responsável pela avaliação diária do risco da população do 

Algarve e emite Alertas. Em situação de risco - alertas 

AMARELO ou VERMELHO - para além da informação à 

comunicação social e a outros órgãos, o DSP informa via e-

mail as instituições de acolhimento de idosos. 

 

Ministério da Saúde 

Administração Regional 

de Saúde do Algarve, IP 

DEPARTAMENTO 

SSSAAAÚÚÚDDDEEE   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAA 
 

http://www.arsalgarve.min-saude.pt/
http://www.dgs.pt/
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Medidas de prevenção às Ondas de Calor  
 

PLANO de CONTINGÊNCIA Temperaturas Extremas - 

MÓDULO CALOR 

Recomendações para Instituições que organizam eventos 

desportivos ao ar livre 

 

-Garantir o acesso de todos os elementos 

da organização aos Alertas emitidos 
 

-Afixar recomendações aos praticantes em 

placar acessível 
 

-Verificar a funcionalidade dos vestiários e 

duches 
 

-Identificar zonas frescas ou climatizadas a 

utilizar em situações de crise e verificar a 

sua acessibilidade 

 

-Assegurar locais, horários, e datas 

alternativas no caso de Alerta Vermelho 

 

 -Assegurar a existência de água potável e 

o reforço do aprovisionamento de bebidas 

para os praticantes e público 

 

-Identificar zonas a interditar em função de 

uma exposição solar que possa constituir 

risco acrescido para o público ou 

praticantes 

- Assegurar equipas de socorristas 

 

 

 

 

Durante os meses de Verão as temperaturas podem subir para níveis   

muito elevados durante vários dias consecutivos - Ondas de Calor. 

 

As instituições que organizam eventos desportivos devem estar 

preparadas e assegurar os meios para enfrentar uma Onda de Calor. 

Patologias relacionadas 

com Ondas de Calor 
 

• Desidratação e Agravamento 

de Doença Crónica por 

consequência da perda de 

líquidos e sais minerais 

 

• Esgotamento pelo Calor 

originado pela perda excessiva 

de água e sais minerais.  

    Sinais de Alerta: sede intensa, 

cansaço, mal-estar, ansiedade, 

tonturas, dor de cabeça, pele 

húmida e fria 

 

• Golpe de Calor originado pela 

falha dos mecanismos de 

sudação e o organismo não 

consegue baixar a temperatura 

corporal.  

    Sinais de Alerta: pele quente, 

seca, vermelha e sem suor, 

dores de cabeça, náuseas, 

sede intensa, convulsões, apatia 

e perda de consciência. 

 

    Perante estes sintomas, 

transportar o idoso para um 

local fresco, hidratar caso não 

tenha convulsões e  

ligar 112 

 

CUIDADO COM O 

CALOR 

 
 

Linha de Apoio à 

Saúde 
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- Informar os praticantes e o público 

das medidas de protecção individual  

 

 reforçar a ingestão de água, 

sumos naturais não 

açucarados. Beba água 

mesmo sem ter sede e ofereça 

água às crianças e aos idosos 

 

  evitar exposição solar directa, 

permanecendo 2/3 horas em 

locais climatizados 

 

 

 usar chapéu ou uma sombrinha 

e roupa ligeira (como algodão, 

de cores claras e larga) 

 

 usar protector solar com factor 

protector ≥ 30 

 
 
               

 

 
 

 

 

 

                 Em situação de Onda de Calor 

  

-Garantir que todos os colaboradores 

implementem as medidas e recomendações 

definidas  

 

-Publicitar as recomendações através de 

cartazes, folhetos, anúncios 

 

- Divulgar as zonas frescas ou climatizadas 

existentes nas imediações 

 

- Avaliar aspectos de vulnerabilidade 

acrescida dos participantes (crianças, idosos, 

deficientes…) 

 

-Adequar, se possível, o horário das 

competições 

 

-Interditar o acesso às zonas de maior 

exposição ao sol 

 

-Garantir equipas de socorro 

complementares 

 

- Garantir o reforço do aprovisionamento de 

bebidas fresca 
 
 
 

         
 

 
Temperaturas normais para a época 

 

 

 

 

Temperaturas elevadas com  

repercussões na saúde 

 

 

 

 

Temperaturas muito elevadas com  

graves consequências na saúde 

Acompanhe os Alertas 

emitidos diariamente pelo 

Departamento de Saúde 

Pública da ARS Algarve IP 

difundidos pela comunicação 

social ou via e-mail  

 

consulte: 
 

www.arsalgarve.min-saude.pt 

www.dgs.pt 

 Nível 1 

Nível 2 

Nível 3 

 

O Plano de Contingência Temperaturas Extremas Adversas – 

MODULO CALOR - é activado anualmente pelo período entre 

15 Maio a 30 Setembro.  

 

O Departamento de Saúde Pública (DSP) da ARS Algarve IP, é 

responsável pela avaliação diária do risco da população do 

Algarve e emite Alertas. Em situação de risco - alertas 

AMARELO ou VERMELHO - para além da informação à 

comunicação social e a outros órgãos, o DSP informa, o 

Instituto do Desporto de Portugal, IP e as Autarquias. 

 

Ministério da Saúde 

Administração Regional 

de Saúde do Algarve, IP 

DEPARTAMENTO 

SSSAAAÚÚÚDDDEEE   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAA 
 

http://www.arsalgarve.min-saude.pt/
http://www.dgs.pt/


Ondas 
de Calor

Este Verão mantenha–se informado
Esteja atento aos Alertas 
emitidos diariamente
Saiba Como Proteger-se!

PROTEJA-SE!

Tome duche com água tépida ou fria

Arrefeça a sua casa, feche as janelas nas 
horas de maior calor e abra-as à noite 

quando a temperatura baixar

Permaneça nas divisões mais frescas

Passe 2 a 3 horas por dia em locais 
climatizados (casa de familiares ou amigos 
com ar condicionado, centros comerciais, 

supermercados ou cinemas)

 Use ventoinhas. Embora não baixe a 
temperatura do ar, ao fazer circular o 
ar ajuda a evaporar o suor baixando a 

temperatura do corpo 

Reduza os esforços físicos intensos

Faça pausas frequentes nas actividades ou 
trabalho no exterior e descanse em locais 

frescos 

Aconselhe-se junto do seu médico sobre a 
medicação que está a fazer 

EVITE O SOL! 

EVITE A EXPOSIÇÃO DIRECTA AO SOL, 
EM ESPECIAL ENTRE AS 11 E AS 17H

USE CHAPÉU DE ABAS LARGAS OU 
UMA SOMBRINHA

SEMPRE QUE POSSÍVEL CAMINHE 
PELA SOMBRA E DESCANSE EM 
LUGARES FRESCOS

EVITE VIAJAR NAS HORAS DE MAIOR 
CALOR, PREFIRA VIAJAR DE NOITE

EVITE A PERMANÊNCIA EM VIATURAS 
EXPOSTAS AO SOL

 

ARS ALGARVE, I.P.
Departamento de Saúde Pública



Quando as temperaturas sobem para 
níveis muito elevados durante vários 
dias consecutivos dizemos que está a 
ocorrer uma Onda de Calor.

CONSEQUÊNCIAS DE UMA ONDA DE 
CALOR:
»» Desidratação e Agravamento de 
Doença Crónica provocados pela perda 
de líquidos e de sais minerais (cloro, 
potássio, sódio) 

»» Esgotamento pelo Calor originado 
pela perda excessiva de água e sais 
minerais. Sinais de alerta: sede intensa, 
cansaço, mal-estar, ansiedade, tonturas, 
dor de cabeça, pele húmida e fria.  

»» Golpe de Calor surge quando os 
mecanismos de sudação falham e 
o organismo não consegue baixar a 
temperatura corporal. 
Sinais de alerta: pele quente, seca, 
vermelha e sem suor, dores de cabeça, 
náuseas, sede intensa, convulsões, 
apatia e perda de consciência.

Perante estes sintomas, deve-se 
transportar a pessoa para um local mais 
fresco, dar-lhe água e ligar o número de 
emergência - Ligar 112

ESTE VERÃO ESTEJA PREPARADO:

Torne a sua habitação um local mais 
fresco. Instale toldos, persianas; 

Planeie as compras e as saídas, 
preferindo as horas de menor calor; 

Use roupas claras, largas e de 
algodão;

Prepare refeições frescas e saudáveis 
(saladas, sopas frias, fruta);

Beba água várias vezes ao dia e evite 
bebidas açucaradas e alcoólicas. Saia 
sempre com uma garrafa de água;

Ofereça água às crianças,  idosos  
doentes crónicos,  mesmo que não 
tenham sede;

Identifique os seus familiares, amigos 
ou vizinhos que vão precisar do seu 
apoio ou ajuda.

Acompanhe diariamente os 
Alertas difundidos pelos meios de 
comunicação social (televisão, rádio e 
jornais) ou consulte 

www.arsalgarve.min-saude.pt 
www.dgs.pt

Se tiver dúvidas ligue:
Linha de Saúde 24

808 24 24 24

temperaturas normais para a época

temperaturas elevadas com 
repercussões na saúde

temperaturas muito elevadas com 
graves consequências na saúde

Nível 1

Nível 3

Nível 2


