
Consuma com frequência!
Descanse em

lugares frescos!

Vamos evitar todos juntos!

Hipertermia
Dependendo das condições, a hipertermia se manisfesta em qualquer pessoa. Pode ser em qualquer

lugar que esteja e a qualquer momento. Se manifesta fácil principalmente quando se trabalha, podendo
correr risco de vida quando os sintomas se agravam.
Tendo o devido conhecimento e sabendo prevenir-se de modo adequado, ela pode ser evitada. Tome
as medidas corretas antes que a hipertermia se manifeste, superando assim o intenso calor do verão.

Ao perceber que “algo não está bem…” 

Informe já!
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Está com hipertermia! O que fazer nessa hora?
Oh! Não! 
Não é hipertermia?

注意 警戒 厳重警戒 危険

25℃未満 25∼28℃ 29∼31℃ 31℃以上

ＷＢGＴ値の状況と予測は、環境省熱中症予防情報サイトに掲載されています。作業開始前にチェックしましょう！

環境省 熱中症予防情報サイト 検索
熱中症についての情報はこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html

企画・作成： みずほ情報総研株式会社（厚生労働省委託事業「安全管理支援事業 / 安全衛生教育教材の作成」受託者）、株式会社サイドランチ（作成協力）

Está melhor, que bom!
Caso volte a sentir-se mal, avise 
logo, sim?

Aqui só falamos sobre os “Primeiros
Socorros”! Avise e transporte-o a uma
instituição médica caso não consiga repor
líquidos sozinho, entre outros sintomas. 

Índice de calor
WBGT

classificação do 
estado de risco

(exemplo) 

Requer atenção Estado de alerta

Abaixo de  24℃ 25 – 28℃

Estado severo Perigo

29 - 31℃ Acima de 31℃

Leve-o  a um lugar fresco!

Deite-se aqui!
Nunca o deixe sozinho!  

Afrouxe as roupas

Relaxe, relaxe…   

Hidrate-o com bebidas esportivas! Refresque o corpo! 

É preciso repor os
líquidos perdidos!

Prefira bebidas esportivas que água! 
É melhor consumir líquidos que contém 
sal e açúcar!

E agora? 
O que fazer para baixar a 
febre!?  

Ah, sim! Nessa hora é melhor refrescar 
o corpo, principalmente as partes das 
veias ao redor do pescoço, axilas, bacia, 
fêmur, etc. E depois, refresque os vasos 

sanguíneos que se concentram  
nas mãos, braços, pés, pernas, etc.

Primeiros Socorros  1 Primeiros Socorros  2

Primeiros Socorros  3 Primeiros Socorros  4

Utilizem!

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html

