
Calor 5 de agosto foi dos dias mais letais do século

Em 24 horas, morreram
496 pessoas. Pico de
mortalidade ocorre
no dia seguinte à subida
máxima de temperatura

É um número quase imbatível:
no dia 5 de agosto morreram
496 pessoas em Portugal, 231
além do que era expectável.
O recorde de mortalidade du-
rante a recente subida extrema
das temperaturas equivale ou
até supera os piores dias das
ondas de calor mais letais que
ocorreram neste século.

Em 2013, o momento mais
mortífero do termómetro ti-
rou a vida a 498 pessoas, ape-
nas mais dois óbitos do que
os registados no primeiro do-

mingo deste mês de agosto de
2018. Em 2003, os números
também não andaram longe:
morreram 464 num só dia. E

como os registos da última
vaga de calor são provisórios,
podem ainda vir a revelar que
o passado dia 5 foi um recorde
absoluto na mortalidade as-
sociada à subida extrema da
temperatura.

Na segunda-feira, dia 6,
quando o país já arrefecia, foi
registado o segundo maior
número de óbitos: 483 no to-
tal, dos quais 218 por excesso
face à média habitual de 265

mortes diárias. Contas feitas,
os números da Direção-Geral
da Saúde indicam que morre-
ram 2248 pessoas, 658 acima
do expectável, entre os dias 2
— quando o tempo começou
a aquecer e a serem visíveis
efeitos na mortalidade — e 7,
o último desta semana ainda
com acréscimo de vítimas.

Das 2248 pessoas que mor-
reram nesta canícula, 658 as-
sociadas ao calor, 76% tinham
mais de 75 anos e 50% acima
de 85. Portanto, a letalidade
atingiu sobretudo os idosos,
como está descrito na litera-
tura científica. A diretora-ge-
ral da Saúde, Graça Freitas,
sublinha que "os valores da
mortalidade estão igualmente
de acordo com o que se estima

para fenómenos atmosféricos,
como o que tivemos neste iní-
cio de agosto".

Mortes abaixo do previsto

Por agora, o saldo final fica
bastante abaixo das mil vítimas

que eram admitidas pelos epi-
demiologistas para esta onda
de calor e que em episódios an-
teriores foram quase sempre
ultrapassadas. Por exemplo,
em 2013 registaram-se 1684
mortes e 1953 em 2003.

Outro fenómeno que os mé-
dicos conhecem bem e que
também se verificou por es-
tes dias foi uma mortalidade
maior nas 24 horas seguintes
ao dia mais quente. Na onda
de calor deste agosto, a tem-
peratura foi mais extrema no
sábado dia 4, véspera do dia
mais letal. Em 2013, os termó-
metros bateram no topo no dia
7 de julho e as mortes no dia se-

guinte. O efeito só foi mais de-
morado em 2003. Neste caso,
o pico de calor verificou-se no
dia 2 de agosto e o excesso de
mortalidade só foi registado
seis dias depois.

"Morre-se das consequências
do calor e não no dia em que a
temperatura sobe mais. É sem-

pre assim nas ondas de calor,
embora o efeito possa ser sen-
tido até mais dias depois", afir-
ma Graça Freitas. "Raramente
se morre por golpe de calor,
como aconteceu aos jovens dos
Comandos. Nestes fenómenos
extremos é mais comum existir
um efeito menos imediato. Os
mecanismos de defesa da pes-
soa, por exemplo dos órgãos,
vão-se deteriorando até entra-
rem em falência total".

António Vaz Carneiro, dire-
tor do Centro de Estudos de
Medicina Baseada na Evidên-
cia, explica que "quando as

pessoas não sobrevivem à subi-

da extrema das temperaturas é

porque sofreram uma exaustão
de calor, isto é, quando há uma
associação entre desidratação
e doenças crónicas que leva a
alterações metabólicas graves
e daí à morte". O professor da
Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Lisboa sublinha
que há estudos que evidenciam

que o efeito do calor na morta-
lidade pode manter-se até duas
semanas. Quer isto dizer que,
"as pessoas com maior risco
não podem ficar descansadas
mal a temperatura baixa e de-
vem manter-se atentas porque
o risco não desaparece logo".

O último levantamento dá
sinais de que o pior já passou.
Na quarta-feira a mortalidade
diária até ficou abaixo da mé-
dia, com menos 11 óbitos.
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