
Prepare a bolsa com os objetos de emergência  

O conteúdo da lista geral dos artigos de emergência segue abaixo. Mas 

como os objetos necessários variam conforme a família, prepare a sua lista.  

<Lista de artigos primários de emergência> Os primeiros artigos a 

serem levados no refúgio 

Mais ou menos 15 kg para homens e 10 kg para mulheres.  

 

□ Alimentos de emergência e água  

  

Pão enlatado, comida enlatada, etc. que podem ser 

ingeridos sem serem cozinhados, água potável, 

garrafa de água, prato de papel, copo, faca, 

abridor de lata, abridor de garrafa, etc.  

□ Objetos de valor 

  

Dinheiro (é útil moeda de 10 ienes para usar o 

telefone público), caderneta bancária, documentos, 

documento de identificação como cartão de 

residência, passaporte, etc., cartão do seguro de 

saúde, carteira de habilitação, carimbo, etc.  

□ Rádio portátil 

  

Rádio AM/FM leve e pequeno. 

Prepare as pilhas de reserva.   

□ Lanterna  

Se possível uma para cada pessoa.  

Prepare as pilha e a lâmpada de reserva. 



□ Remédios de emergência,  

remédios de uso cotidiano 

 

  

Esparadrapo, gaze, curativo, solução antisséptica, 

antipirético, remédio para órgãos digestivos, 

remédio para gripe, analgésicos, pinça, etc.  

□ Outros  

Roupas íntimas, casaco, meias, lenço, toalha, lenço 

de papel, lona de plástico, etc. 

Se tiver bebê; fórmula, mamadeira, fralda, toalha 

de banho, caderneta de saúde da mãe e da criança, 

etc.  

Se tiver pessoa deficiente ou idosa: roupa, fralda, 

remédio, caderneta de deficiente, etc.  

Se tem alguma doença: remédio, caderneta de 

remédio do uso cotidiano para saber os remédios 

prescritos, etc.  

<Lista de artigos secundários de emergência> Para sobreviver 

alguns dias até a recuperação.  

 Prepare quantidade suficiente para 3 dias no mínimo, se possível para 5 dias.  

□ Alimentos 

  

Alimentos que podem ser ingeridos sem cozinhar, ou com um 

preparo simples.  

Comida enlatada, alimentos embalados a vácuo, mochi (o bolo de 

massa de arroz) cortado e embalado, chocolate, umeboshi, queijo, 



condimentos, etc.  

□ Água   

Mais ou menos 3 litros de água por dia para um adulto. 

Para garantir água do dia a dia além de água potável, por exemplo, 

para cozinhar, lavar roupa e descarga do banheiro, deixe a 

banheira cheia e também a garrafa térmica, chaleira, etc. cheias.  

□ Combustível/outros 

 

Fogão portátil, combustível sólido e cilindro de gás de reserva, 

objetos de higiene pessoal, absorventes, sacos plásticos, filmes de 

cozinha, jornal, etc. 

O fogão portátil para acampamento e esteira de acampamento 

também são úteis.  

* Verifique regularmente o estado de conservação e o prazo de validade 

dos artigos de emergência, e troque quando houver necessidade.  

 
 


