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CIRCULAR DME nº 001/2017  

 
Vitória (ES), 21 de abril de 2017 
 
Aos Dirigentes Locais da União dos Escoteiros do Brasil, Região do Espírito Santo 
 
Ref.: Curso de Primeiros Socorros para escoteiros e seniores 
 
Prezados companheiros, 
 
Visando oferecer uma oportunidade para que os jovens dos Ramos Escoteiro e Sênior cumpram os 
requisitos necessários para conquistar os distintivos Lis de Ouro e Escoteiro da Pátria, respectivamente, o 
11º/ES Grupo Escoteiro do Mar Ilha de Vitória promoverá, no dia 13 de maio de 2017, um Curso de 
Primeiros Socorros, em Vitória (ES). 
 
Os interessados deverão orientar os jovens do seu Grupo Escoteiro que buscam a conquista dessa 
especialidade a realizarem a inscrição no curso e a desenvolverem uma pesquisa introdutória sobre o 
assunto como forma de preparação, visando a obtenção do aproveitamento máximo no curso. 
 

1. A importância da Especialidade Primeiros Socorros na progressão de Escoteiros e Seniores 

Sabemos que, de acordo com a REGRA 174 do P.O.R., o distintivo da Especialidade Primeiros Socorros é 
requisito para conquista dos distintivos abaixo: 

● Requerida no nível 2 para jovens do Ramo Escoteiro conquistarem o cordão de eficiência 
vermelho e branco, o qual, por sua vez, é requisito para a conquista do Distintivo Lis de Ouro; 

● Requerida no nível 3 para jovens do Ramo Sênior conquistarem o cordão dourado, o qual, por 
sua vez, é requisito para a conquista do Distintivo Escoteiro da Pátria. 

 
Daí a importância de incentivarmos os jovens a conquistarem essa especialidade. 
 

2. Conteúdo do curso 

O objetivo do curso é capacitar o aluno a cumprir todos os itens da Especialidade Primeiros Socorros, 
conforme especificado no Guia de Especialidades, ou seja:  
 
1. Demonstrar como realizar curativos para ferimentos leves e como tratar ferimentos de corpos 
estranhos nos olhos e extremidades; 
2. Demonstrar como agir em casos de picadas de insetos, aranhas, escorpiões, cobras e outros animais 
peçonhentos; 
3. Demonstrar como agir em caso de entorse, fratura e luxação; 
4. Realizar a imobilização de coluna cervical e utilização de prancha para evitar lesões raqui-medulares; 
5. Demonstrar quatro métodos para transportar um paciente sem suspeita de lesão raqui-medulares; 
6. Demonstrar como se aplicam ataduras, tipoias e imobilizações nas cabeça, tórax, abdômen, braços e 
pernas; 
7. Demonstrar como aplicar as manobras de desobstrução de vias aéreas; 
8. Demonstrar como agir nos casos de hemorragia, desidratação, internação e insolação; 
9. Demonstrar como proceder em casos de desmaios e ataques de epilepsia; 
10. Explicar como tratar casos de intoxicação alimentar e envenenamento; 
11. Conhecer a posição das principais artérias e saber como parar hemorragias externas; saber adotar 
medidas contra o estado de choque; 
12. Identificar parada cardiorrespiratória e como realizar reanimação cardiopulmonar de acordo com o 
protocolo para leigos mais atual; 
13. Explicar como proceder para dar o primeiro atendimento de socorro, acionar organismos de 
emergência e controlar e coordenar curiosos; 
14. Organizar um estojo de primeiros socorros para uso na sede, em excursões ou acampamentos, 



 

fl. 2 de 3 
 

conhecendo a utilização de cada item; 

15. Reconhecer e como agir em casos de queimaduras de 1º, 2º e 3º graus; 
16. Demonstrar como proceder em casos de desidratação, febre e dores; 
17. Relatar como deve seguir as orientações da ficha médica dos companheiros de patrulha ou Alcateia; 
18. Montar uma enfermaria de acampamento com todos os itens necessários para prestar primeiros 
socorros. 
 

3. Local 

Salão de Festas do Ed. Solar da Praia  
Av. Saturnino de Brito, nº 95, Praia do Canto, Vitória, ES. 
Ponto de referência: esquina com a Rua José Teixeira 
 
URL do Google Maps: https://goo.gl/maps/f3vj3XYkrmT2 
 

4. Horário 

Das 8h às 12h e das 13h às 17h 
 

5. Investimento 

A taxa de inscrição, no valor de R$ 60,00, deverá ser depositada até 2/5/2017 na seguinte conta: 
 

Titular: 11 GEMAR Grupo Escoteiro do Mar Ilha de Vitória 
CNPJ: 14.227.993/0001-43 
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. (SICOOB) 
Agência: 3010 
Conta Corrente: 24.390-6 

 
A taxa de inscrição cobre os gastos com material de curso, gastos administrativos, despesas com o 
instrutor, certificado e distintivo da especialidade no nível que o jovem conquistar, o qual será entregue 
posteriormente. 
 
A taxa do curso NÃO inclui alimentação. Almoço e lanche serão custeados pelos participantes. 
 

6. Inscrições 

As inscrições deverão ser realizadas até o dia 2 de maio de 2017 (terça-feira) através do SIGUE 
ADMINISTRATIVO.  
Os dirigentes deverão realizar as inscrições dos jovens de seu Grupo Escoteiro ou Seção Autônoma em 
lotes de até 8 alunos acompanhados de um adulto qualificado, conforme regras de segurança da UEB, 
posto que se trata de uma atividade externa. 
Para que a inscrição seja efetivada o aluno deverá realizar o depósito ou transferência bancária, de acordo 
com as informações acima e enviar o comprovante para dme@escoteirosdoilha.org. 
 
Data limite do depósito: 2/5/2017. 
Caso não seja feito o depósito até a data limite, a inscrição será cancelada. 
O cancelamento da inscrição em qualquer data não dará direito ao reembolso da taxa paga. 
 

7. Número de participantes 

Mínimo: 30 participantes. 
Máximo: 50 participantes. 
 

● Se, até o final do período de inscrição, a quantidade mínima de alunos do curso não tiver sido 
atingida, o mesmo será cancelado e o valor referente à inscrição será devolvido, descontado o 
valor da taxa de transferência bancária correspondente; 

https://goo.gl/maps/f3vj3XYkrmT2
http://sigue.escoteiros.org.br/sigue/
http://sigue.escoteiros.org.br/sigue/
mailto:dme@escoteirosdoilha.org
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● Se, durante o período de inscrição, o número máximo de inscritos for atingido, a Organização do 
Curso encerrará as inscrições. 

 

8. Critérios de aprovação da inscrição 

É imprescindível que o aluno esteja devidamente registrado para o ano de 2017 e que tenha 12 anos 
completos na data de realização do curso.  
 

9. Requisitos para entrega dos certificados e outorga dos distintivos 

Ao final do curso haverá uma avaliação teórica e prática para verificação do nível atingido por cada aluno. 
 
Este curso não gera reprovação, porém, não serão reconhecidas as participações e nem outorgados os 
distintivos de especialidade aos alunos que 

● Não estiverem presentes integralmente ou se atrasarem para o início de qualquer seção; 
● Se retirarem da sala de aula antes do horário previsto de término do curso ou de uma seção; 
● Não trabalharem com empenho nas tarefas que lhe forem atribuídas, o que será observado pelo 

instrutor do curso; 
● Realizarem o processo de inscrição de forma irregular, por exemplo, não preenchendo os campos 

requeridos no SIGUE, não depositando o valor correspondente à taxa do curso ou não enviando 
o comprovante de depósito no devido prazo. 

10. Instrutor 

O instrutor do curso será o Sr. Jefferson dos Santos Pimentel, enfermeiro e professor especialista em 
urgências e emergências, com ênfase em simulações práticas de situações de emergências.  
 
O currículo do instrutor e o conteúdo do curso foram devidamente validados pela União dos Escoteiros 
do Brasil, Região do Espírito Santo. 
 
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 
 
IM João Gabriel Delazari Tristão 
Diretor de Métodos Educativos do 11º/ES Grupo Escoteiro do Mar Ilha de Vitória  
Registro UEB 041846-3 


