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A Mala de Primeiros Socorros é algo 
da máxima importância quando se pen-
sa em preparar uma actividade escutis-
ta ou mesmo para ter na sede. A caixa 
de primeiros socorros deve ser revista 
regularmente, com vista à substituição 
do material inutilizável. É importante 
que a caixa de primeiros socorros seja 
portátil, para facilitar o apoio. Deves cui-
dar dela sempre com muita dedicação, 
pois a qualquer momento pode ser ne-
cessária, podendo mesmo seres tu pró-
prio a necessitar dos seus préstimos.

Deve ser um cuidado a ter em linha de 
conta o bom estado de conservação e a 
data de validade dos elementos cons-
tantes na mala de primeiros socorros, 
caso contrário podem vir a ocorrer al-
guns riscos (completamente desneces-
sários).

Desta forma, apresentamos-te uma 
das formas como deves elaborar e con-
siderar uma Mala de Primeira Interven-
ção, com o material que deves transpor-
tar para uma actividade, tendo sempre 
em consideração que o seu conteúdo 
deve ser adaptado ao tipo de actividade 

que vais realizar.
Boa caça, mas sempre em segurança e 

com a preocupação de minimizar os riscos 
que corremos em qualquer actividade.

E não te esqueças “Uma actividade 
prevenida…, será sempre uma activi-
dade segura e feliz!”

A MALA DE PRIMEIROS - SOCORROS

O QUE DEVES FAZER?

1. Na mala de primeiros socorros se 
existirem medicamentos, mesmo sen-
do estes respeitantes a intervenção 
crónica ou pontual de algum dos ele-
mentos, devemos sempre guardar o 
folheto explicativo e a respectiva re-
ferência à validade do medicamento;

2. Numa primeira fase a mala de primeiros 
socorros deve conter apenas aquilo que 
se trata essencial para uma primeira 
intervenção, e deve ser guardada em 
local fresco e seco e com pouca luz;

3. Na mala que irás transportar para a tua 
actividade deves levar o mínimo, por 
questões de logística e pelo próprio peso;

4. Se por ventura algum dos elementos 
sofrer com frequência de algum pro-
blema de saúde, deves solicitar aos 
Pais que o elemento consulte o mé-
dico antes da actividade para as-
sim serem salvaguardadas possíveis 
ocorrências;

5. No caso de acidente deves ter sempre 
presente o número da apólice do segu-
ro escutista e um número de uma das 
pessoas responsáveis pelo elemento, 
para que a possas contactar em caso de 
acidente e se necessitares de auxílio.
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que sirva como base para a construção 
da tua. Para tal disponibilizamos uma 
tabela que servirá como complemento 
a uma lista de verificação.

 O conteúdo da mala que te apresen-
tamos é uma possibilidade entre outras 
também elas válidas, pelo que não de-
ves considerar tão somente esta, mas 

ACÇÃO A ADOPTAR
• Soro fisiológico (5%)
• Solução iodada desinfectante (ex. betadine 

dérmico)
• Gases/compressas esterilizadas
• Adesivo hipo alergénico
• Luvas
• Pensos rápidos
• Pinça e tesoura
• Talas
• Suturas adesivas ( ex. steri-strip)
• Talas
• Gelo químico
• Thermo gel
• Cobertores térmicos
• Garrote
• Pele plástica (ex. spray - opsite)
• Pensos gordurosos (gaze gorda)
• Pensos hemostáticos (ex. spongostan)
• Microlax
• Loperamida (Ex: Imodium,) ou Neomicina 

(Ex:Dimicina)
• Antiácido
• Metoclopramida (Ex: Primperam ou Motilium)
• Termómetro
• Paracetamol (Ex:ben-u-ron)
• Ibuprofeno (Ex: brufen)
• Cetirizina
• Dimetindeno (Ex: Fenistil)
• Creme hidratante (Ex: nívea)
• Biafine
• Soro fisiológico nasal
• Creme de protecção solar
• Repelente para insectos
• Rede mosquiteira quando possível
• Clotrimazol (Ex: Canasten)
• Tornozelos elásticos 
• Ligaduras elásticas
• Conforme prescrição Médica
• 
• Vários aconselhados
• Seguradora
• Centro de Saúde da
• Área da Actividade
• Bombeiros
• Autoridades de segurança

MALA DE PRIMEIROS SOCORROS PARA ACTIVIDADES
OBS


