
Prevenção de 
desastres

Segurança ao redor da casa Estoque de produtos para uma emergência (produtos indispensáveis)

Medidas de segurança nos apartamentos
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Prepare também estes artigos
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Nome dos artigos Nome dos artigos Nome dos artigos

Nome dos artigos Nome dos artigos Nome dos artigos

□ Lanternas (pilhas de reserva, lâmpadas)

□ Rádio portátil (pilhas de reserva)

□ Remédios e a cópia da caderneta de medicamentos

□ Capacete e lenço para proteger a cabeça

□ Lenços de papel (inclusive lenços umedecidos)

Espaço para anotar a 
data da veri�cação

Espaço para anotar a 
data da veri�cação

Espaço para anotar a 
data da veri�cação

Espaço para anotar a 
data da veri�cação 

Espaço para anotar a 
data da veri�cação

Espaço para anotar a 
data da veri�cação

hashi descartável, pratos 
e copos de papel

Coloque a marca de
checagem

Veri�que se as ligações 
das calhas não estão 
deslocadas, e se não 
estão obstruídas por 
folhas e areia. Veri�que 
o estado das persianas 
e conserte-as se 
estiverem com 
problemas

Calhas e 
venezianas 

Não coloque bicicletas, 
vasos de plantas e outros 
objetos que atrapalham a 
passagem. 

Ao redor da 
entrada

Não coloque vasos de 
plantas e outros 
objetos nos batentes 
de janelas.

Batente de janelas

Coloque sobre uma 
plataforma �rme e 
�xe-o com correntes 
à parede.

Botijão de gás

Veri�que se as telhas e as antenas estão estáveis, e 
se houver algum problema, reforce-as 

Telhado

Mantenha-as organizadas. Coloque 
os vasos e a unidade externa do 
aparelho de ar condicionado numa 
posição segura ou �xe-os para que 
não caiam. 

Sacadas

Entrada

●A entrada é um lugar importante para 
escapar, e parte integrante da rota de 
evacuação numa emergência. Portanto, não 
coloque nenhum objeto próximo à entrada. 

Corredores

●Não coloque as bicicletas em lugares 
que podem interferir a passagem e a 
evacuação. Além disso, para evitar 
incêndios, não coloque jornais velhos, 
caixas de papelão e outros materiais 
in�amáveis. 

Escadas e saídas de emergência 

●Não coloque nada que possa obstruir a 
passagem para que todos possam evacuar 
de maneira segura numa emergência. 
Tenha um especial cuidado de não colocar 
nada principalmente em frente às saídas de 
emergência e próximo às escadas.  

Escotilha de evacuação nas sacadas 
(saída de emergência)

●No dia-a-dia, leia com atenção como se 
utiliza. Além disso, não coloque objetos 
em volta dos equipamentos de evac-
uação.

Equipamentos de prevenção de desastres e 
instalações de prevenção de incêndios

●No dia-a-dia, veri�que onde se locali-
zam os extintores e os alarmes de 
incêndio instalados nos corredores e 
em outras áreas comunitárias. 

Preste atenção nos avisos da 
Cooperativa de Administração

●Na vida diária, preste atenção nos 
avisos de inspeção das instalações de 
prevenção de acidentes, de treinamen-
to de prevenção e outros avisos feitos 
pela Cooperativa de Administração. 
Participe ativamente nos treinamentos. 

Exemplos de estoque de produtos para uma emergência

Outros

Corda, barras, tesouras, serras, etc.Ferramentas

Lanternas
Prepare, se possível, uma lanterna por pessoa. 
Não se esqueça das pilhas de reserva (algumas 
lanternas são do tipo gerador).

Rádio
portátil

Um que seja pequeno e leve e que permita ouvir AM e 
FM. Ultimamente, estão disponíveis alguns que são 
recarregáveis manualmente, e outros mais convenientes 
que se recarregam com telefones celulares. 

Objetos
de valor

Uma pequena quantidade de dinheiro, cópia do 
cartão do seguro de saúde e outros. Inclua 
também moedas, para usar os telefones públicos.

Artigos de 
primeiros 
socorros

Além de remédios para feridas, esparadrapos, 
antipiréticos, remédios para gripe e resfriados, prepare os 
remédios e uma cópia da caderneta de medicamentos.

Alimentos

Estocar enlatados, alimentos longa-vida (produtos 
em retort) e outros alimentos de emergência no 
mínimo para 3 dias, mas se possível para 7 dias ou 
mais. Se na família houver idosos, crianças ou 
pessoas alérgicas que não podem comer os 
alimentos distribuídos nos abrigos, prepare uma 
quantia su�ciente de alimentos para eles. 

Água

Uma pessoa adulta consome cerca de 3 litros de água 
por dia, portanto prepare o su�ciente para 3 dias, ou 
se possível para 7 dias ou mais. Seria recomendável 
também que providencie um recipiente de plástico 
para receber o fornecimento de água potável.

Combustível
Fogões portáteis de mesa, combustíveis 
sólidos, cartuchos de gás de reserva, etc.

Leite em pó, mamadeira, alimentos para bebê, 
colher, fraldas, algodão, pano para carregar bebê, 
toalhas de banho ou manta, gaze, etc. 

Famílias com bebês lactantes
Algodão absorvente, gaze, faixa pós-parto, faixa 
em forma de T, algodão e artigos para 
recém-nascidos, lenços de papel, tela de plástico, 
caderneta de saúde materno-infantil, etc.

Famílias com gestante

Roupas de troca, fraldas, lenços de papel, 
caderneta de de�ciência, dispositivos auxiliares 
de reserva, remédios habituais, óculos de 
reserva, contato de emergência, etc. 

Famílias com pessoas que 
necessitam de cuidados extras

Lista de verificação do estoque de produtos para uma emergência (Um exemplo)

Anote os artigos indispensáveis à sua casa

Reforce os muros que não tem uma base �rme no solo e aqueles que que não 
contém armaduras de ferro. Conserte as rachaduras, ferrugens, inclinações e as 
ferrugens das armações. 
*Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o Departamento de Construção e Moradia da Prefeitura Municipal. 

Muros de blocos de cimento

□ Água (3 litros por pessoa/dia)

□ Combustível（   　　　　　　　　　　　） 

□ Objetos de valor, dinheiro

□ Cópia do cartão do seguro de saúde

□ Ferramentas (corda, barras, pá)

□ Velas, lamparinas, isqueiros (fósforos)

□ Cobertores, mantas, sacos de dormir

□ Esteira de piquenique

□ Faca, abridor de lata, abridor de garrafas 

□ Vaso sanitário portátil

□ Papel higiênico

□ Utensílios de cozinha（　　　　　　　　　） 

□ Filme plástico, papel alumínio

□ Sacos de plástico

□ Artigos de higiene pessoal

□ Máscaras, aquecedores descartáveis

□ Aparelho auditivo, óculos

Capacete, luvas de algodão, isqueiro, cobertor, saco de dormir, esteira de piquenique, faca, vaso sanitário portátil, lenços 
de papel, utensílios de cozinha, �lme plástico, máscara, aquecedor descartável, roupas íntimas, objetos de escrita, etc. 

fogão de mesa, combustível sólido,
 cartuchos de gás de reserva

□ Produtos alimentícios

□ Luvas de algodão

Medidas contra terremotos

Medidas contra danos causados por ventos e inundações
Prevenção de desastres na comunidade local

Mapa de lugares com perigo de inundação
M
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