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Os bebés e as crianças correm um maior risco de desidratação rápida com o calor, pois normalmente

necessitam ajuda para satisfazer as suas necessidades hídricas.

Efeitos graves do calor:

•Desidratação

•Agravamento de doenças crónicas

•Esgotamento por calor:

Alteração do metabolismo que contribui para perda excessiva de água.

Sintomas: sede intensa; grande sudação; palidez; cãibras musculares; cansaço e fraqueza; dor de

cabeça, náuseas, vómitos e desmaio.

O que fazer: Ligar para o 112, seguindo os procedimentos até sua chegada. Dar de beber sumos de

fruta natural, sem açúcar, se estiver consciente.

•Golpes de calor:

Situação grave que pode levar a deficiências cerebrais irreversíveis ou até mesmo morte.

Sintomas: febre alta; pele vermelha, quente seca e sem produção de suor; pulso rápido e forte;

dor de cabeça; náuseas, tonturas, confusão e perda parcial ou total de consciência.

O que fazer: Ligar para o 112, seguindo os procedimentos até sua chegada. Arejar a criança

agitando-a ar vigorosamente. Não dar líquidos, se a criança não estiver consciente.

•Cãibras por calor:

Pode resultar de períodos de exercício físico intenso expostos ao calor extremo. São

especialmente perigosas em pessoas com problemas cardíacos ou dietas pobres em sal.

Sintomas: Espasmos musculares dolorosos do abdómen e nas pernas e braços.

O que fazer: Parar o exercício, se for o caso, e descansar num local fresco e calmo. Beber sumos

de fruta natural, sem adição de açúcar. Ligar para a Linha Saúde 24: 808 24 24 24, se cãibras

persistirem.



Sinais de Alerta :

• Febre;

• Cor anormal de pele;

• Sonolência ou agitação atípica;

• Sede intensa e/ou perda de peso;

• Perturbação do estado de consciência;

• Recusa ou impossibilidade de beber.

Acções a Desenvolver:

• Colocar a criança numa divisão fresca;

• Dar-lhe imediatamente e regularmente líquidos, se a

criança estiver consciente;

• Fazer baixar a febre através de um banho com água

1 ou 2ºC abaixo da temperatura corporal;

• Contactar o serviço Saúde 24 – 808 24 24 24 ou o

Número Nacional de Socorro – 112.

Medidas Gerais de Prevenção:
• Edifício:

– Verificar o bom funcionamento do sistema de ar condicionado e garantir a sua manutenção;

– Fechar janelas e respectivos meios de protecção, particularmente das fachadas mais expostas ao sol;

– Minimizar a entrada de ar quente no edifício, mantendo as portas exteriores abertas o mínimo tempo

possível, enquanto a temperatura externa for superior à que se verifica dentro do edifício;

– Privilegiar os espaços protegidos e frescos;

– Colocar termómetros nas salas para avaliar a temperatura ambiente.

– Se estiver calor no interior do edifício, deixar os bebés e crianças com vestuário leve, principalmente

durante o sono.

• Alimentação:

– Assegurar o aprovisionamento de água e fazer com que os bebés e crianças a bebam regularmente

para além daquela que bebem no seu regime alimentar habitual;

– Providenciar refeições leves e frequentes com frutas, legumes crus e sopa;

– Acautelar as condições de armazenamento e conservação dos alimentos.

• Utentes/Vigilância:

– Evitar actividades físicas e saídas durante as horas de maior calor, evitando exposição solar entre as 11

e as 17 horas;

– Planificar a ingestão de água em intervalos regulares, identificando sobretudo as crianças que não

possuem autonomia suficiente para ingerir líquidos;

– Vestir roupas largas e frescas aos utentes, preferencialmente de algodão;

– Em caso de saída, evitar partes expostas de pele, não esquecer o chapéu e óculos de sol, utilizar de

forma abundante e regularmente um protector solar com factor de protecção elevado (igual ou superior

a 30).

– Quando existir transporte de crianças, ter atenção para não as manter muito tempo dentro dos

veículos.
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