
 
 

Exposição ao frio e seus efeitos 
no trabalhador  
 

Os problemas relacionados à exposição ao frio podem ser sistêmicos ou 
localizados e ainda como congelantes ou não congelantes.  

Os fatores que influenciam o risco do trabalhador sofrer dano são: 

 Temperatura do ar ou água; 
 Umidade; 
 Velocidade do vento; 
 Duração da exposição; 
 Tipo de equipamento protetor; 
 Tipo de trabalho realizado; 
 Idade; 
 Condições de saúde do trabalhador. 

Essa exposição pode ocorrer em ambientes externos (exposição às intempéries) 
ou internos (por exemplo em frigoríficos). 

Este risco aumenta com a idade e com o uso concomitante de drogas ou álcool, 
além de medicações, fumo, diabetes, insuficiência cardíaca, entre outras. 
Sabedor disso, o médico do trabalho deve identificar estes trabalhadores para 
tomar as ações corretivas necessárias. 

A hipotermia sistêmica é caracterizada pela temperatura central do corpo abaixo 
de 35 graus centígrados, ocorrendo em temperaturas ambientais abaixo de 18 
graus ou na água abaixo de 22 graus. 

Ao ser exposto a ambientes frios o corpo tenta adaptar-se, objetivando deter a 
perda de calor através de reações fisiológicas normais como: 

 Vasoconstrição dos vasos superficiais; 
 Aumento da produção metabólica de calor através de movimentos 

musculares voluntários e de arrepios. 



No caso de hipotermia sistêmica, o consumo corporal de oxigênio é diminuído 
na ordem de 7% a cada queda de um grau Celsius de temperatura corporal. A 
possibilidade de fibrilação ventricular deve ser uma das preocupações que o 
médico do trabalho deve ter em mente. Lembrar que a perda de calor corporal é 
maior na pessoa imersa na água. 

O surgimento da hipotermia é gradativo, sendo que na hipotermia profunda 
observa-se redução da memória e redução de calafrios. Já os achados iniciais 
são a sonolência, fala arrastada, letargia, pele fria e inchada. 

Ao exame físico observa-se diminuição de reflexos, pulso fraco, arritmia e 
hipotensão. 

Os calafrios iniciam com a temperatura central do corpo abaixo de 35 graus com 
a presença de entorpecimento mental e desorientação. 

Abaixo de 30 graus ocorre semiconsciência e confusão com retardo da condução 
nervosa. Há ainda queda da frequência respiratória e da motilidade intestinal. 
Pode ocorrer hemoconcentração em decorrência da diurese e da perda do 
volume plasmático. 

A prevenção inclui a avaliação do risco de hipotermia.  

Este risco está relacionado com o índice de resfriamento pelo vento, que leva 
em conta a velocidade do vento e a temperatura do ambiente. A temperatura 
ambiente é medida pelo termômetro de bulbo seco e a velocidade do vento 
através do anemômetro. Estes fatores (velocidade do vento e temperatura 
ambiental) devem ser levados em conta para gerenciar os períodos de trabalho 
e pausas. 

A hipotermia pode ser prevenida através do uso de roupas adequadas que 
resistam ao vento e umidade, mas que também permitam a evaporação do vapor 
de água gerado pela transpiração. As vestes molhadas devem ser substituídas 
logo que seja possível trocar. 

O trabalho deve ser planejado de modo a permitir que os trabalhadores 
permaneçam ativos ao serem expostos ao frio, além da possibilidade de estarem 
em um ambiente aquecido nos períodos de descanso, bem como ter a 
disposição comida e bebida quentes. 

Estes trabalhadores devem ter bom condicionamento físico e ausência de 
doenças vasculares, metabólicas ou neurológicas que os coloquem em risco de 
hipotermia. Devem ainda ser aconselhados em relação a evitar o uso de tabaco 
e álcool. 

Novatos devem ser introduzidos lentamente ao esquema de trabalho. 

 


