PÚBLICO ALVO
Condutores Socorristas, Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros e Médicos
que atuam no SAMU Macro Norte.

OBJETIVO GERAL
Estimular os profissionais do SAMU Macro Norte ao estudo e aprendizado
contínuos, garantindo atendimento pré-hospitalar de qualidade em Suporte Básico
e Avançado de Vida às vítimas de trauma e problemas clínicos, através de
atividades competitivas, além de promover a integração e confraternização entre
os funcionários.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Ressaltar a relevância da rede de urgência e emergência do Norte de
Minas;
Promover trocas de experiência e integração entre as equipes assistenciais
do SAMU Macro Norte;
Fortalecer os vínculos institucionais;
Promover o alinhamento e desenvolvimento técnico das equipes.

METAS / RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS
Ampliação e potencialização de conhecimentos;
Assistência de qualidade com eficiência e eficácia;
Estímulo ao estudo e desenvolvimento de habilidades;
Desenvolvimento de aspectos comportamentais da equipe;
Educação continuada de forma planejada, programada e organizada.

DESENVOLVIMENTO
Para realização do evento, serão criados cenários para atividades
práticas com espaços personalizados de acordo com a modalidade.
As equipes inscritas serão divididas em seis categorias:
1. Equipe de Atendimento pré-hospitalar em Suporte Básico de Vida
2. Equipe de Atendimento pré-hospitalar em Suporte Avançado de Vida
3. Condução de Viatura
4. SAMU QUIZ Técnico de Enfermagem
5. SAMU QUIZ Enfermeiro

6. SAMU QUIZ Médico
Os inscritos serão avaliados e a premiação será feita através de medalhas,
certificados de participação, troféus e prêmio em dinheiro para os primeiros
lugares, como forma de reconhecer o bom desempenho dos profissionais que
atuam no SAMU MACRO NORTE 192. Além disso, haverá SORTEIO de um
Curso BLS – Suporte Básico de Vida para todos os inscritos na I Olimpíada de
APH do SAMU Macro Norte.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Dia 08 de novembro de 2019
07:00 – Abertura\Credenciamento
07:30 – Palestra sobre APH com enfoque motivacional
07:45 – Início das provas de APH em Suporte Básico, Avançado de Vida,
Condução de Viatura e SAMU QUIZ
14:00 – Término das provas de APH
19:30 – Solenidade de premiação durante a abertura do II Congresso Norte
Mineiro de Urgência e Emergência do SAMU Macro Norte.

REGULAMENTO
1. DISPOSIÇÕES GERAIS:
1.1. A 1ª Olimpíada Interna de APH do SAMU Macro Norte tem por objetivo, além
de mensurar o nível de conhecimento dos profissionais, promover a socialização
destes, crescimento técnico-profissional, integração entre equipes, aliviar tensões
do cotidiano de trabalho, desenvolver o espírito de equipe, levar momentos de
lazer e descontração.
1.2. O evento ocorrerá no dia 08 de novembro de 2019 em local a ser divulgado
com antecedência pelo Cisrun – Samu Macro Norte.
1.3. A 1ª Olimpíada Interna de APH do SAMU Macro Norte é restrita aos
profissionais do SAMU Macro Norte;
1.4. Serão disputadas as seguintes modalidades: Suporte Básico de Vida e
Suporte Avançado de Vida em equipe, e de forma individual a Condução de
Viatura Emergencial e SAMU QUIZ Técnico de Enfermagem, SAMU QUIZ
Enfermeiro e SAMU QUIZ Médico.

1.5. Os profissionais que desejarem participar da Olimpíada devem realizar
inscrição conforme descrito no item 2.
1.6. O participante que não chegar em tempo hábil para o credenciamento, no dia
do evento, será desclassificado.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 Cada base poderá fazer 01 (uma) inscrição para cada modalidade da
Olimpíada, escolhendo de comum acordo entre os profissionais que a integram, os
membros que a representarão.
2.2. O funcionário referência de cada base descentralizada deverá encaminhar email para o NEP (olimpiadas@cisrun.com.br) com a relação dos nomes dos
representantes da base para a I Olimpíada, no período de 19 a 31 de agosto de
2019.
2.3 Os profissionais pertencentes à base de Montes Claros que desejarem
participar da I Olimpíada de APH deverão fazer inscrição por equipe nas
modalidades de Equipe de Suporte Básico de Vida e Equipe de Suporte Avançado
de vida. Nas modalidades individuais, as inscrições devem ser feitas
individualmente, no período de 15 a 25 de agosto de 2019, pelo e-mail
olimpiadas@cisrun.com.b.
2.3.1 Caso haja mais de uma inscrição por modalidade, será realizada
votação em cédula que será disponibilizada na coordenação de enfermagem entre
os dias 26 a 30 de agosto. Será afixada lista com o nome de todos os inscritos.
2.3.2No período de votação, todos os profissionais lotados na base de
Montes Claros poderão votar tanto para a escolha das equipes quanto para os
competidores individuais, dentro da modalidade destinada ao mesmo cargo para o
qual atua no SAMU Macro Norte.
2.4 As dúvidas e/ou esclarecimentos sobre as inscrições podem ser sanadas
através do contato telefônico do NEP – 2211-0008.
3. DOS PARTICIPANTES
3.1. As equipes poderão ser formadas da seguinte forma:
3.1.1. Na base de Montes Claros:
1 Equipe de Suporte Básico
1 Equipe de Suporte Avançado
1 Condutor para a prova de Condução de Viatura

1 Técnico de Enfermagem para o SAMU QUIZ
1 Enfermeiro para o SAMU QUIZ
1 Médico para o SAMU QUIZ
3.1.2. Nas bases que possuem apenas Unidade de Suporte Básico de Vida:
1 equipe da Unidade Suporte Básico
1 Condutor para a prova de Condução de Viaturas
1 Técnico de Enfermagem para o SAMU QUIZ
3.1.3. Nas bases que possuem Unidade de Suporte Básico e Unidade de Suporte
Avançado de Vida:
1 equipe de Suporte Básico
1 Equipe de Suporte Avançado
1 Condutor para a prova de Condução de Viaturas
1 Técnico de Enfermagem para o SAMU QUIZ
1 Enfermeiro para o SAMU QUIZ
1 Médico para o SAMU QUIZ

3.4. Em caso de imprevisto ou impossibilidade de comparecimento, o profissional
inscrito poderá ser substituído por outro profissional da mesma base e de mesma
categoria. A substituição deve ser informada à equipe organizadora com a maior
antecedência possível para deferimento.
3.5 O profissional inscrito somente poderá concorrer para a categoria se estiver
contratado na mesma função para a qual concorrerá.
3.6 Devido à possibilidade de as provas serem disputadas em mesmo horário não
é possível que o mesmo profissional se inscreva para mais de uma modalidade.

4. DAS MODALIDADES:
Após sorteio da ordem de execução das atividades, será apresentada à equipe
uma situação que simule um atendimento pré-hospitalar, com instruções básicas
para a execução do atendimento. A equipe será avaliada de acordo com as
manobras desenvolvidas seguindo protocolos estabelecidos e com o tempo
utilizado para efetuá-las.

4.1. SUPORTE BÁSICO DE VIDA:
4.1.1. Cada equipe será composta por 02 (dois) competidores. (Condutor
Socorrista e Técnico de Enfermagem).

4.1.2. Serão realizadas estações práticas simuladas, com o objetivo de avaliar o
conhecimento técnico da equipe, interação entre paciente, regulação, segurança
de cena e conhecimento de matérias, medicamentos, aplicação de protocolos de
atendimento, normas, rotinas de funcionamento do serviço e preenchimento
correto de impressos.
4.1.3. Os participantes da competição só terão acesso ao cenário no momento de
realização da prova, permanecendo numa área isolada desde o início da
competição até o momento em que participarão da prova.
4.1.4. A ordem de participação será por sorteio, realizado no momento da prova.
4.1.5. Os participantes deverão utilizar, durante toda a prova, uniforme completo
(macacão, blusa padrão, bota e EPI’s); a não observância desse item implicará a
desclassificação da equipe.
4.1.6. Cada equipe realizará 01 (uma) prova, com duração de 5 (cinco) a 10 (dez)
minutos para realização.
4.1.7. Será considerada vencedora a equipe que obtiver a maior pontuação.
4.1.8. Em caso de empate nas três primeiras colocações, será realizada nova
prova com as equipes empatadas, para assim definir a classificação.

4.2. SUPORTE AVANÇADO DE VIDA:
4.2.1. Cada equipe será composta por 3 (três) competidores. (Condutor Socorrista,
Enfermeiro e Médico).
4.2.2 Serão realizadas estações práticas simuladas, com o objetivo de avaliar o
conhecimento técnico da equipe, interação entre paciente, regulação, segurança
de cena e conhecimento de matérias, medicamentos, aplicação de protocolos de
atendimento, normas, rotinas de funcionamento do serviço e preenchimento
correto de impressos.
4.2.3. Os participantes da competição só terão acesso ao cenário no momento de
realização da prova, permanecendo numa área isolada desde o início da
competição até o momento em que participarão da prova.
4.2.4. A ordem de participação será por sorteio, realizado no momento da prova.
4.2.5. Os participantes deverão utilizar, durante toda a prova, uniforme completo
(macacão, blusa padrão, botas e EPI’s); a não observância desse item implicará a
desclassificação da equipe.
4.2.6. Cada equipe realizará uma prova, com duração de 10 (dez) a 15 (quinze)
minutos para realização.

4.2.7. Será considerada vencedora a equipe que obtiver a maior pontuação.
4.2.8. Em caso de empate nas três primeiras colocações, será realizada nova
prova com as equipes empatadas, para assim definir a classificação.

4.3. CONDUÇÃO DE VIATURA EMERGENCIAL
4.3.1. A prova de condução de Viatura Emergencial deverá ser realizada por 01
(um) competidor (Condutor-Socorrista).
4.3.2. A prova avaliará os condutores numa pista de direção desenvolvida para
avaliar

aspectos

de

habilidade

dos

condutores-socorristas,

além

dos

conhecimentos sobre procedimentos técnicos adequados para o cenário montado.
4.3.3. Será disponibilizada ambulância para a realização desta prova
4.3.4. A prova terá duração máxima de 5 (cinco) minutos.
4.3.5. Os participantes deverão utilizar, durante toda a prova, uniforme completo
(macacão, blusa padrão, botas e EPI’s); a não observância desse item implicará a
desclassificação da equipe.

4.4. SAMUQUIZ
4.4.1. O SAMUQUIZ será composto por um jogo de perguntas que poderão versar
sobre: Protocolos Assistenciais do SAMU – Governo Federal; Regimento Interno
do SAMU Macro Norte; Diretrizes de Reanimação CardioPulmonar 2015-2017 –
ILCOR American Heart Association; PHTLS – 8ª Edição; ATLS – 9ª Edição, além
da História do SAMU Macro Norte.
4.4.2. Poderão participar exclusivamente funcionários do SAMU Macro Norte,
escolhidos pela base a que pertencem. O funcionário deve participar na categoria
para a qual está contratado.
4.4.3. Os participantes responderão por escrito as perguntas, sendo avaliadas as
respostas pela Equipe de Avaliação.
4.4.4. A cada resposta correta, o competidor receberá de 01 a 05 pontos, a serem
definidos de acordo com o grau de dificuldade de cada pergunta.
4.4.5. No SAMU QUIZ haverá a participação de 3 (três) categorias: Técnico de
Enfermagem, Enfermeiro e Médico.
4.4.6. Para a categoria de Enfermeiro e Médico, será realizada uma rodada de 5
(cinco) perguntas. Ao final dessa rodada, os três participantes mais bem
pontuados disputam nova rodada que será a semifinal, esta com 5 (cinco)

perguntas. Os 2 (dois) profissionais que tiverem as melhores pontuações irão para
a final, esta com 3 (três) perguntas na qual quem pontuar melhor será o vencedor.
4.4.7. Para a categoria de Técnico de Enfermagem, devido ao número maior de
participantes, serão realizadas tantas rodadas quantas forem necessárias, sendo
uma rodada de 5 (cinco) perguntas para cada 6 participantes. Os dois
participantes que melhor pontuarem cada rodada participarão da rodada semifinal
composta de 3 (três) perguntas. Na semifinal, os dois participantes que melhor
pontuarem participarão de nova rodada final para premiação do vencedor.
4.4.8. Os participantes deverão utilizar, durante toda a prova, uniforme completo
(macacão, blusa padrão, bota); a não observância desse item implicará a
desclassificação da equipe.

5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
5.1. A avaliação das equipes será feita seguindo as normas brasileiras existentes
no momento das provas, além de protocolos internacionais reconhecidos no
Brasil, como o ILCOR 2017, protocolos do Ministério da Saúde de Suporte Básico
e Avançado de Vida do SAMU.
5.2 A avaliação será realizada objetivamente através de formulário estruturado,
com lista de checagem.
5.3. Cada prova terá o detalhamento das atividades a serem avaliadas pela equipe
de jurados.
5.4. Em caso de empate, será realizada uma nova prova com as equipes
empatadas, para assim definir a equipe vencedora.

6. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
6.1. A Organização da 1ª Olimpíada de APH será desenvolvida por equipe de
voluntários especificamente convidados para este fim que seguirão um roteiro de
avaliação dentro dos parâmetros previamente definidos.
6.2. A Organização da 1ª Olimpíada SAMU de APH nomeará uma Comissão de
Avaliação que será soberana para definir casos omissos neste regulamento.

7. DA PREMIAÇÃO

7.1. Todos os participantes Olimpíada de APH SAMU Macro Norte receberão,
independentemente de classificação, uma medalha e um certificado de
participação da competição. As equipes vencedoras receberão um certificado
específico.
7.2. A premiação será dividida por categoria:
7.2.1. Equipe de Atendimento Básico
- 1º lugar: Troféu, certificado, medalha para cada membro da equipe e
premiação em dinheiro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a equipe.
- 2º lugar: Certificado, medalha de participação para cada membro da equipe
e premiação em dinheiro no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a equipe.
- 3º lugar: Certificado, medalha de participação para cada membro da equipe
e premiação em dinheiro no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).
7.2.2. Atendimento Avançado
- 1º lugar: Troféu, certificado, medalha para cada membro da equipe e
premiação em dinheiro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a equipe.
- 2º lugar: Certificado, medalha de participação para cada membro da equipe
e premiação em dinheiro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a equipe.
- 3º lugar: Certificado, medalha de participação para cada membro da equipe
e premiação em dinheiro no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
7.2.3. Condução de Viatura Emergencial
- 1º lugar: Certificado, medalha de participação e premiação em dinheiro no
valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
- 2º lugar: Certificado e medalha de participação.
- 3º lugar: Certificado e medalha de participação.
7.2.4. SAMU QUIZ
- 1º Lugar categoria Técnico de Enfermagem: Certificado, medalha de
participação e premiação em dinheiro no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
- 2º lugar: Certificado e medalha de participação.
- 3º lugar: Certificado e medalha de participação.
- 1º Lugar categoria Enfermeiro: Certificado, medalha de participação e
premiação em dinheiro no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
- 2º lugar: Certificado e medalha de participação.
- 3º lugar: Certificado e medalha de participação.
- 1º Lugar categoria Médico: Certificado, medalha de participação e
premiação em dinheiro no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

- 2º lugar: Certificado e medalha de participação.
- 3º lugar: Certificado e medalha de participação.
7.3 Todos os inscritos na I Olimpíada de APH SAMU Macro Norte participarão de
um sorteio no qual o prêmio será um Curso de Suporte Básico de Vida – BLS. O
sorteio será realizado no dia 02 de setembro de 2019, nas dependências do
SAMU Macro Norte.

8. DOS CASOS OMISSOS
8.1. Casos omissos neste regulamento serão decididos pela Comissão de
Avaliação que será soberana em suas decisões, não cabendo qualquer
contestação.
8.2. Todas as equipes que se inscreverem para participar 1ª Olimpíada SAMU de
APH respeitarão este regulamento.
ESPECIFICAÇÕES DE MODALIDADES DE PROVAS NO APH
MODALIDADE

Nº

CATEGORIA

PARTICIPANTES

PROFISSIONAL
Condutor-Socorrista

Equipe de APH em Suporte Básico de

02 participantes

Vida

Técnico de
enfermagem
Condutor-Socorrista

Equipe de APH em Suporte Avançado de
Vida

03 participantes

Enfermeiro
Médico

Condução de Viatura

01 participante

Condutor-Socorrista

SAMU QUIZ

01 participante

SAMU QUIZ

01 participante

Enfermeiro

SAMU QUIZ

01 participante

Médico

Técnico de
Enfermagem

PREMIAÇÃO NAS PROVAS DE APH
MODALIDADE

COLOCAÇÃO

PREMIAÇÃO

1º lugar
Equipe de APH em Suporte Básico de
Vida

2º lugar

3º lugar

1º lugar
Equipe de APH em Suporte Avançado de
Vida

2º lugar

3º lugar

1º lugar
Condução de Viatura

1.000,00 (um mil reais)
Medalha + Certificado + R$
600,00 (seiscentos reais)
Troféu + Medalha+ Certificado+
R$ 3.000,00 (três mil reais)
Medalha+ Certificado+ R$
2.000,00 (dois mil reais)
Medalha + Certificado + R$
1.000,00 (um mil reais)
Troféu + Medalha+ Certificado +
R$ 300,00 (trezentos Reais)

3º lugar

Medalha+Certificado
Medalha+ Certificado + R$
300,00 (trezentos Reais)

2º lugar

Medalha + Certificado

3º lugar

Medalha + Certificado
Medalha+ Certificado + R$
300,00 (trezentos Reais)

2º lugar

Medalha + Certificado

3º lugar

Medalha + Certificado

1º lugar
SAMU QUIZ Médico

Medalha+ Certificado+ R$

Medalha+ Certificado

1º lugar
SAMU QUIZ Enfermeiro

R$ 2.000,00 (dois mil reais)

2º lugar

1º lugar
SAMU QUIZ Técnico de Enfermagem

Troféu + Medalha+ Certificado+

Medalha+ Certificado + R$
300,00 (trezentos Reais)

2º lugar

Medalha + Certificado

3º lugar

Medalha + Certificado

FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES
BASES
CATEGORIA PROFISSIONAL

QUANTIDADE

Condutor-Socorrista por equipe

42 USB + 9 USA= 51

Condutor-Socorrista individual

42

Técnico de Enfermagem

42 (x2 categorias) – 84

Enfermeiro

09 (x 2 categorias) – 18

Médico

09 (x2 categorias) – 18

TOTAL

213

EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO
SETORES
Núcleo de Educação Permanente
Coordenação de Enfermagem
Administrativo Sede Operacional
Administrativo Cisrun
Apoio de Informática
Assessoria Comunicação

TOTAL
93

