
P R O T E J A -S E  N O

I N V E R N O

PREVENÇÃO E SAÚDE



Nos dias frios, é a baixa 
umidade relativa do ar que 
deixa o organismo mais suscetível a 
doenças. Com o ar seco, a pele, os 
olhos, o nariz e a boca se desidratam 
e podem até perder parte de suas 
capacidades de defesa. A 
pequena quantidade de água em 
forma de vapor na atmosfera também 
permite que as partículas de 
poluentes fiquem mais tempo 
flutuando no ar e entrem em contato 
com essas mucosas. 



medidas dicas

PREVENÇÃO E SAÚDE

Por isso, no inverno, além de consultar a tem-
peratura prevista para o dia antes de sair de 

casa, dê uma olhadinha na umidade relativa do 
ar e adote os cuidados necessários.

Se estiver entre 20 e 30% Se estiver abaixo de 20% 

Umidifique o am-
biente por meio 

de vaporizadores, 
toalhas molhadas, 
recipientes com 

água etc. 

Aumente a 
ingestão de 

água.

Evite, tanto 
quanto possível, 
aglomerações 
e ambientes 

fechados. 

Use soro fisi-
ológico para 

umidificar olhos  
e narinas.



voltar

ALGUMAS MEDIDAS REDUZEM O RISCO 
DE CONTRAIR OU TRANSMITIR INFECÇÕES 
RESPIRATÓRIAS AGUDAS, INCLUINDO O 
CORONAVÍRUS: 

 Lavar as mãos frequentemente com água  
 e sabonete ou usar álcool gel 70%.

 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca,  
 principalmente se não estiver com as   
 mãos limpas.

 Ficar a pelo menos dois metros de   
 distância de pessoas doentes.

 Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou   
 espirrar, usando um lenço de papel   
 ou o braço, nunca as mãos. Depois, jogar o  
 lenço descartável no lixo.

 Limpar e desinfetar objetos e superfícies  
 usados com frequência, como o celular.

 Utilizar máscaras caseiras ou artesanais   
 feitas de tecido quando precisar sair  
 de casa.



 Outras dicas importantes

voltar

Outras dicas importantes

Evite carpetes e cortinas.

Limpe a casa apenas com pano úmido.

Lave e seque ao sol mantas, cobertores e 
roupas de lã, antes de usar.

Se já possui doença respiratória, 
mantenha o uso das medicações 
prescritas para o controle.

Mantenha suas vacinas em dia!
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