
Previna-se ao mesmo tempo contra a hipertemia e a 
infecção por novo coronavírus e

Viva o Novo Estilo de Vida de Maneira Saudável!

O Novo Estilo de Vida é a forma de viver o dia-a-dia incorporando vários conceitos como os três princípios básicos para a prevenção do COVID-19 que são (1) Garantia 

do distânciamento físico, (2) Uso de máscaras, (3) Lavagem frequente das mãos e prevenção dos 3-Mitsu (aglomeração, contato próximo e espaço fechado)".

O uso de máscara aumenta o risco de hipertemiaAviso:

A colocação de máscara dificulta a dissipação de calor pela pele e pode desidratar ou prejudicar o ajuste térmico do corpo sem que a pessoa perceba. 

Vamos conciliar a prevenção da hipertemia, evitando locais quentes e fazendo suficiente hidratação,  com o Novo Estilo de Vida, usando 

máscaras e ventilando bem o ambiente. 

Para prevenir a hipertemia
Sem se esquecer 

das medidas de 

prevenção da 

infecção!

Quando estiver usando máscara

Mesmo que não esteja com sede

Tenha cuidado redobrado.

Em ambientes abertos

(distância suficiente)

Posso sofrer hipertemia se 
continuar usando essa 

máscara...

Distanciamento 
suficiente

2 m2 m
Ou maisOu mais

Retire a máscara

Quando houver

de 2 m ou mais com a 
pessoa próxima.

Quando a temperatura e a 
umidade estiverem altas

Evite exercícios fortes

se hidrate com frequência
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Informações sobre o COVID-19:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

Mais informações sobre hipertemia:

https://www.wbgt.env.go.jp/
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Evite se expor ao calor

Se hidrate com frequência

Mesmo que não esteja com sede

Faça ventilação frequente

Mesmo ao usar condicionado
Condicionamento físico adequado 

no dia-a-dia

Prepare o seu corpo para o calor fazendo 

Os fatos importantes sobre a hipertemia que você deve saber

(Não é necessário desligar o ar condicionado)

O ar condicionado doméstico faz a circulação do ar 

do ambiente interior mas não fazem ventilação.
Nota:

Um copo de 

água a cada 

hora

Se hidrate também antes 

e depois do banho e logo 

ao acordar.

2,5 garrafas

PET de 500 ml

Cerca de 6 

copos

Não se 

esqueça de 

se hidratar!

Os exercícios físicos devem ser em princípio 

interrompidos. Evite sair de casa o máximo possível,

e tente permanecer num recinto fresco.

Apesar de cerca da metade das mortes serem 

idosos com 80 anos ou mais, as gerações mais 

jovens também precisam ter cuidado.

Os idosos devem manter as suas casas frescas, e as 

gerações mais jovens devem ter cuidado durante as 

tarefas do trabalho e exercícios ao ar livre.

O número de mortes por hipertemia

Dentre as mortes por hipertemia Dentre os casos de hipertemia sofridos pelos idosos

Os idosos, as crianças e as pessoas com deficiência devem tomar suficiente cuidado já que são 
mais propensos a sofrerem hipertemia.

Pedimos também às pessoas ao seu redor que os conscientizem de forma proativa.

■ Proporção de locais de ocorrência de pacientes com 
hipertemia por idade e por local de ocorrência.

■ Proporção de mortes por hipertemia por faixas de idade

Fonte: "Número de mortes por hipertemia, estatísticas demográficas 
2018", Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar.

Fonte: "O aumento dos pacientes com hipertemia com base nos dados sobre 
transporte emergencial", Instituto Nacional de Estudos Ambientais (NIES), 2009.

Aumenta a partir dos dias de 
calor sufocante (30 ℃)

Cerca de 80% são idosos
Mais da metade ocorre dentro 

das casas

・ Se suar bastante, não se esqueça de repor os sais também.

Tenha especial cuidado nos dias em 
que a temperatura exceder 35 ℃!

· Tome como referência diária

a ingestão de 1,2 litros de 

água.

・ Faça exercícios moderados sem exageros, no início da 

estação quente para se condicionar para a chegada do calor 

(exercite por cerca de 30 minutos por dia numa intensidade 

"um pouco forte", num ambiente "ligeiramente quente").

・ Faça medição da temperatura corporal e checagem da sua saúde todos os dias no horário 

marcado, como nas manhãs.

・ Se não estiver se sentindo bem, não tente forçar o seu corpo e fique na sua casa em 

repouso.

・ Abrir dois pontos de ventilação como janelas 

e portas.

・ Usar ao mesmo tempo ventilador ou 

exaustor.

・ Após fazer a ventilação, faça 

reajustes progressivos na 

temperatura do ar condicionado.

15- 44 anos 2,5%

45 – 64 anos

15,6%

65 – 79 anos

33,7%

80 anos ou 

mais

47,8%

5 – 14 anos 0,1%

0 – 4 anos 0,1%
Idade 

desconhecida

0,2%%

65 anos ou mais

40 – 64 anos

19 – 39 anos

7 – 18 anos

0 - 6 anos

Ambiente 

interior

Outros locais

Ambiente 

exterior
No domicílio

No trabalho

Estabele

cimentos 

públicos

Escolas No caminho do trabalho

・ Use roupas com boa ventilação, guarda-sóis e chapéus/ bonés.

・ Caso se sinta mal, mesmo que por pouco, vá para um lugar fresco.

・ Se não encontrar um ambiente interior fresco, vá para um lugar com 

sombra no ambiente externo.


