
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS PARA CORRIDA DE 

MONTANHA. 

 

Este artigo tem como objetivo ajudá-lo a montar dois tipos de kit de primeiros socorros.  

O primeiro kit é destinado aos atletas que irão percorrer curtas distâncias carregando o 

mínimo de peso, para eventualidades que possam ocorrer em seus treinos ou provas. 

O kit básico é obrigatório para os atletas que participam das provas de curtas 

distâncias da INSANE, são elas: 

 

 Atadura (rolo de gaze); 

 Band-aid; 

 Comprimido de anti-histamínico / antialérgico; 

 Comprimido de anti-inflamatório; 

 Comprimido de analgésico; 

 Apito; 

O segundo kit é destinado para atletas que irão percorrer longas distâncias e tem como 

objetivo assegura-lo de eventualidades que possam ocorrer durante o período de treinos ou 

provas. 

O kit é obrigatório para os atletas que participam das provas de longas distâncias da 

INSANE, são elas: 

 

 Atadura (rolo de gaze); 

 Esparadrapo; 

 Gaze; 

 Band-aid; 

 Comprimido de anti-histamínico / antialérgico; 

 Comprimido de anti-inflamatório; 

STAGE DISTÂNCIA DISTÂNCIA 

Águas da Prata 07K 18K 

Poços de Caldas 10K 20K 

Morungaba 10K 22K  

Pico do Gavião 10K 25K 

STAGE DISTÂNCIA DISTÂNCIA 

Águas da Prata 25K 45K 

Poços de Caldas 30K 50K 

Morungaba 51K   

Pico do Gavião 50K 100K 



 Comprimido de analgésico; 

 Clorin; 

 Pinça; 

 Manta térmica; 

 Head Lamp, 

 Apito; 

 

O kit primeiro socorros é algo que cada atleta deve ter em sua mochila e sua finalidade é 

solucionar ou minimizar qualquer eventualidade que possa ocorrer durante os treinos ou 

competições, o atleta tem que entender a real importância desse item lembrando que uma 

atividade outdoor requer muita atenção e que um possível socorro ou resgate leva um pouco 

mais de tempo para ser realizado, dessa forma o atleta estará com o mínimo para se manter 

estável até que uma equipe possa socorrê-lo. 
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