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MONTANDO SEU KIT DE EMERGÊNCIA! 

 

 Monte os kits de emergência da família e deixe-os preparados em mochilas 

impermeáveis, em um lugar da casa que seja fácil de alcançar rapidamente para fugir 

em caso de urgência. 

 

Tipo Item 
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Recomenda-se colocar os itens abaixo em um pacote à prova d’água. 

☆ Identificação pessoal (passaporte, zairyu card, carteira de habilitação etc.) 

☆ Carimbo pessoal 

☆ Cartão do seguro de saúde 

☆ Caderneta de saúde das crianças (vacinação, exames médicos, etc.) 

☆ Caderneta do banco, cartão do banco, cartão de crédito, etc. 

☆ Apólices de seguro de vida, receitas de remédios de uso cotidiano etc. 

☆ Dinheiro: incluir também moedas de 10 e de 100 ienes para usar em telefones 

públicos (telefones celulares podem não funcionar durante períodos de desastre). 

☆ Deixar anotados em papel telefones úteis, tais como números de telefone fixo e 

celular de membros da família, amigos e instituições (Prefeitura, Associação 

Internacional da cidade, hospital e médicos etc.) 

☆ Cópias das chaves de casa e dos veículos 

☆ Fotos de membros da família (para ajudar nas buscas em caso de perder-se) 
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Recomenda-se preparar o suficiente para 3 dias, para cada membro da família.  

☆ Não esquecer de preparar os alimentos para os animais domésticos também. 

☆ Verifique pelo menos a cada 6 meses a data de validade dos alimentos no seu 

kit e troque-os quando necessário. 

☆ Água: calcular pelo menos 3 litros por dia, por pessoa. Em desastres naturais, 

a água pode ser contaminada ou as redes públicas de abastecimento podem ser 

danificadas e interrompidas, de modo que não há água disponível para consumo 

nem para higiene). Água se esgota quase imediatamente das prateleiras de 

mercados e lojas de conveniências após desastres naturais. 

☆ Enlatados (incluir abridor de latas, se necessário) 

☆ Barras de cereais, barras energéticas, biscoitos consistentes, chocolate 

☆ Alimentos secos e desidratados, alimentos embalados a vácuo 

☆ Pratos e talheres descartáveis 

☆ Comida e leite em pó para bebê, caso haja na família 
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☆ Gaze, bandagem, esparadrapo, curativos adesivos de vários tamanhos 

☆ Tesoura própria para cortá-los, ou cortar roupas em caso de queimaduras etc. 

☆ Antissépticos para ferimentos 

☆ Antisséptico (álcool) em gel para higiene das mãos 

☆ Lenços umedecidos para limpeza do corpo (adultos também podem usar os 

lenços de bebê) 

☆ Escova e pasta de dentes 

☆ Remédios para estômago e intestino (risco de intoxicação alimentar é grande) 

☆ Remédios de uso cotidiano 

☆ Fraldas (quando necessário, para bebês / idosos) e absorventes 
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☆ Preparar roupas (especialmente roupas íntimas) para pelo menos 3 dias. 

Incluir calças e vestes de manga longa. 

☆ Casaco (de tecido leve, mas que aqueça bem) 

☆ Casaco impermeável 

☆ Capa de chuva 

☆ Luvas grossas (para remoção de entulho, serviços manuais externos etc.) 

☆ Luvas de plástico (para higiene) 

☆ Calçado de sola resistente (recomenda-se deixar sob a cama para fugir em 

caso de emergência e não machucar os pés com fragmentos de vidro, entulho etc.) 

☆ Capacete / cachecóis grossos para proteção para a cabeça 
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☆ Rádio de pilha 

☆ Lanterna 

☆ Pilhas de reserva 

☆ Carregador de telefone celular 

☆ Bateria USB portátil 

☆ Isqueiro 

☆ Canivete 

☆ Toalhas 

☆ Cobertor de emergência (de alumínio, para manter a temperatura corporal) 

☆ Sacos de lixo 

☆ Sachês descartáveis de aquecimento pessoal 

☆ Fitas adesivas (de tecido e outros materiais resistentes), fita isolante 

☆ Máscaras (resistente a pó e contra contágio de doenças) 

☆ Apito 

☆ Fósforos 

☆ Material para escrever (papel, lápis, caneta etc.) 

☆ Papel higiênico 

 


