
VIXILANCIA EPIDEMIOLÓXICA DO IMPACTO DA CALOR: ANO 2019

Introdución. Na onda de calor acontecida no verán de 2003 observouse un exceso de mortalidade en Europa de

máis de 50.000 mortes que afectou sobre todo a grupos vulnerables, como persoas enfermas e vellos1,2. A raíz de esta

situación establecéronse en diferentes países planes dirixidos a reducir o impacto das temperaturas extremas sobre a

saúde da poboación.

O primeiro plan galego instauráronse en 2004 e, dende entón, renóvase anualmente e pódese consultar na páxina web

da DXSP3. Este plan establece un sistema de previsión, alerta e comunicación dos riscos, e define a sistemática de

intervención para cada nivel de alerta e concreta a coordinación entre as unidades con competencia nesta materia. 

Dende o seu inicio, o plan conta cun sistema de vixilancia da morbilidade que ten por obxectivo avaliar o sistema de

previsión e resposta do Plan,  que se estende do primeiro  de xuño ata  o quince de setembro .  Neste  documento

amósanse os resultados da vixilancia para o verán do 2019.

Método.  O sistema de vixilancia do impacto da calor na saúde da poboación galega nútrese de catro fontes de

información:

Vixilancia medioambiental: 

A realiza MeteoGalicia que informa diariamente das alertas nas diferentes zonas de Galicia.

Vixilancia da morbilidade extrahospitalaria  :   

Durante todo o período de vixilancia recíbese información do 061 sobre o número de consultas diarias  

tramitadas nese servizo e codificadas como “golpe de calor e insolación” (T67.0XXA,, T67.0XXD, T67.0XXS),  

como “síncope por calor” (T67.1XXA, T67.1XXD, T67.1XXS) e como “outros efectos da calor e luz” (T67.8XXA, 

T67.8XXD, T67.8XXS). Tamén informan sobre o número de mortos pola calor. 

Vixilancia da morbilidade hospitalaria  :   

O plan de actuación recolle que en caso de alerta amarela (1b) ou superior, os hospitais terán que comunicar

a Saúde Pública e ao Gabinete de Comunicación da Consellería, o número de ingresos atendidos por sospeita

clínica de golpe de calor e o número de falecidos por esta causa. 

Vixilancia da mortalidade. 

MOMOCalor é un sistema diario de monitorización da mortalidade asociado ao exceso de temperaturas, que 

foi  implementado  na  Unidade  de  Vixilancia  Diaria  da  Mortalidade  (MOMO)  do  Centro  Nacional  de  

Epidemioloxía (CNE), co que contribúe ao Plan Nacional de accións preventivas contra os efectos do exceso de

temperatura na saúde de MSCBS. MOMOCalor proporciona alertas de mortalidade asociadas ao exceso de 

1The 2003 European heat waves. Eurosurveillance. 2005: 10(7).

2DXIXSP. Constatación da sobremortalidade asociada a onda de calor de 2003 en Galicia. [enlace]

3http://www.sergas.es/Saude-publica/Vixilancia-dos-efectos-sobre-a-saúde  

http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/SaudePublica/OlaCalor/CalorMortalidade03.pdf
http://www.sergas.es/Saude-publica/Vixilancia-dos-efectos-sobre-a-sa%C3%BAde


temperatura, así como estima o impacto deste exceso sobre a mortalidade da poboación. 

Como sistema de alerta,  MOMOCalor  establece avisos diarios  que definen diferentes  niveis  de  risco  de  

mortalidade utilizando o Índice Kairós. Hai tres niveis do Índice Kairós: os niveis 1, 2 e 3 que definen os riscos 

de mortalidade baixa ou cero, moderada e alta, respectivamente. Sempre durante o día actual e os catro días 

seguintes, así como por poboación (nacional, comunidade autónoma e provincia) e por grupo de idade (todas

as idades, <65, 65-74 e> 74 anos). 

Como sistema para estimar o impacto da calor na mortalidade da poboación, MOMOCalor ofrece diariamente

estimacións do número de mortes de todas as causas asociadas ao exceso de temperatura para o día actual, 

así  como  predicións  para  os  próximos  catro  días,  para  cada  zona  de  poboación  e  grupo  de  idade  

mencionados. A metodoloxía empregada no modelo MOMOcalor descríbese no "Informe MOMOCalor 2018. 

Estimacións  de  mortalidade  atribuíbles  ao  exceso  de  temperatura  en  España".  Dispoñible  en  

https://momo.isciii.es/document/3.

Resultados:

Vixilancia medioambiental  4  :   

Na tempada da vixilancia da calor de 2019, MeteoGalicia deu avisos por altas temperaturas en 5 días: o 1 de 

xuño o 11, 12 e 22 de xullo e o 23 de agosto. As zonas das alertas móstranse móstranse na táboa 1.

Vixilancia da morbilidade extrahospitalaria:

No ano 2019 houbo 39 chamadas ao 061 codificadas como patoloxías pola calor. A evolución das  chamadas 

dende o comenzo da vixilancia, 2004, ata o 2019 móstrase na figura 1 na que se pode observar que o  

número de chamadas foi o menor dende o período que abarca os anos 2015 a 2019.

O número de chamadas polos efectos da calor ao 061 segundo o día atópase na figura 2 do anexo. Pode

apreciarse como as chamadas agrúpanse en datas destacando o período entre os días 6 e 14 de xullo, onde se

concentraron 12 das 39 chamadas no total do período de vixilancia, o que supón un 30,8%. Destaca que nesas

datas houbo dous días de alertas por exceso de altas temperaturas.

Houbo máis chamadas polos efectos da calor en mulleres 53,8%, que en homes, 46,2%, mais esas diferencias

non son estatisticamente significativas. A idade media das persoas que chamaron por ditas patoloxías foi de

53 anos. O total chamadas por patoloxías polos efectos da calor por cen mil habitantes (ch/105h) foi de 1,4,

fronte ao 4,8 do ano previo. Por grupos de idade, nos menores de 4 anos a incidencia foi de 1,02 ch/105h, nos

de 5 a 14 anos de 0,44, nos de 15 a 44 anos de 1,41,  nos de 45 a 64 anos de 1,27, nos de 65 a 74 anos de 0,93

e nos de 75 anos e máis de 3,11.

Os concellos onde houbo chamadas ao 061 por patoloxía pola calor foron 30, fronte aos 71 do ano 2018. No

ano 2019 os máis frecuentes foron: Vigo (3), Pontevedra (3), Muros (2), Ourense (2), O Porriño (2), Ribadavia

4 http://www.meteogalicia.gal/datosred/infoweb/meteo/docs/adversos/DefinicionZonasAdversos_gl.pdf

http://www.meteogalicia.gal/datosred/infoweb/meteo/docs/adversos/DefinicionZonasAdversos_gl.pdf


(2) e Santiago (2).

Entre as  39 chamadas por patoloxías pola calor, 7 foron atendidas polos recursos medicalizados do 061; e 

destas, 6 casos foron etiquetados como síncope por calor e 1 como golpe por calor e insolación.

Vixilancia da morbilidade hospitalaria:

Nos días de alerta amarela ou laranxa, as xerencias dos hospitais non notificaron á Consellería ningún ingreso 

ou morte por patoloxías asociadas á calor. 

Vixilancia da mortalidade:

A porcentaxe de exceso de mortalidade atribuíble ao exceso de temperatura  en Galicia, segundo o informe

MOMOCalor  de 2019 foi  do 1,5% no mes de xuño,  do 0,8% en xullo,  do 1,6% en agosto e  do 1,3% en

setembro. Os exceso de mortalidade global para toda Galicia durante o verán de 2019 foi do 1,3%.



ANEXO

Figura 1. Evolución do número de chamadas por patoloxías pola calor no período 2004 a 2019.

Figura 2. Evolución do número de chamadas segundo a data



Táboa 1.  Relación entre  os días de exceso de mortalidade no verán 2018 e as chamadas ao 061 por patoloxías

relacionadas pola calor e as alertas por altas temperaturas.

Días chamadas 
ao 061

Alerta altas
 temperaturas

Zonas de alerta

01/06/2019 1 Amarela zonas do Miño en Ourense e Pontevedra

11/07/2019 2 Amarela zona do Miño Ourense, Miño Pontevedra e Valdeorras

12/07/2019 2 Laranxa e amarela zona do Miño Ourense e aviso amarelo no Miño Pontevedra, Litoral de Pontevedra, Sur de
Ourense, Sur de Lugo, Valdeorras

22/07/2019 3 Amarela sur de Lugo, sur de Ourense, Miño Ourense, Miño Pontevedra e Valdeorras

23/08/2019 0 Amarela zonas do Miño en Ourense e Pontevedra


