
CPR	Challenge	2018	

O	 CPR	 Challenge	 é	 uma	 saudável	 compe:ção	 entre	 equipas	 de	 reanimação,	 incluída	 no	
programa	satélite	do	1º	Congresso	de	Enfermagem	de	Urgência	do	Hospital	de	Pedro	Hispano.	

Enquadramento:		

Conhecimentos	 sólidos	 e	 competências	 técnicas	 e	 não	 técnicas	 específicas	 na	 área	 da	
reanimação,	 são	 hoje	 ap:dões	 indispensáveis	 a	 qualquer	 enfermeiro	 enquanto	 elemento	
integrante	de	equipas	de	reanimação,	nos	mais	diferentes	contextos.	

O	 CPR	 Challenge	 desafia	 à	 criação	 de	 equipas	 e	 propõe	 a	 resolução	 de	 casos	 de	 paragem	
cardiorrespiratória	 no	 adulto,	 à	 luz	 das	 recomendações	 do	 ERC	 (European	 Resuscita:on	
Council)	para	o	algoritmo	de	Suporte	Avançado	de	Vida.	

Localização:		
Auditório	Mário	Rodrigues	Pereira,	Lavra,	Matosinhos	

Data	da	realização:		
5	de	Abril	de	2018,	durante	a	realização	do	Congresso.	

Transporte	e	acomodação:		
O	transporte	e	alojamento	dos	par:cipantes	será	da	responsabilidade	dos	próprios.	

Inscrição:		
A	inscrição	no	Congresso	é	obrigatória	para	todos	os	par:cipantes	do	CPR	Challenge	2018.	A	
inscrição	e	par:cipação	no	CPR	Challenge	2018	não	tem	qualquer	custo	associado	para	além	
do	da	inscrição	no	Congresso.	

Composição	das	equipas:	
As	 equipas	 deverão	 ser	 compostas	 por	 um	 máximo	 de	 4	 elementos	 (1	 team	 leader	 +	 3	
membros).	Serão	aceites	equipas	com	menos	elementos.	As	equipas	deverão	ser	cons:tuídas	
por	enfermeiros.		

Número	de	Equipas/	Seleção	das	Equipas:	
As	 equipas	 serão	 selecionadas	 por	 ordem	 de	 chegada	 do	 pedido	 de	 par:cipação.	 Serão	
selecionadas	as	10	primeiras	equipas,	ficando	as	restantes	como	suplentes.	

Regras	da	parAcipação	no	CPR	Challenge	2018:	



Cada	equipa	receberá	antecipadamente	o	horário	de	par:cipação	das	equipas	e	deverá	estar	
presente	 no	 local	 da	 compe:ção	 10	 minutos	 antes	 da	 hora	 marcada.	 Qualquer	 atraso	
determinará	a	desclassificação	da	equipa.	

Para	 os	 restantes	 par:cipantes	 no	 congresso,	 o	 horário	 de	 par:cipação	 das	 equipas	 estará	
disponível	desde	a	abertura	do	secretariado.		

A	compe:ção	decorrerá	numa	única	ronda.	

Cada	cenário	será	avaliado	por	3	instrutores	sénior	SIV/SAV	ERC	que	irão	ser	os	facilitadores	do	
cenário,	 circulando	 e	 monitorizando	 o	 decorrer	 de	 cada	 cenário	 e	 introduzindo	 os	 dados	
clínicos	que	entendam	per:nentes	mediante	a	atuação	da	equipa	em	compe:ção.		

Os	elementos	do	júri	serão	independentes	às	equipas.		

O	nível	de	fidelidade	da	simulação	será	o	equivalente	a	um	curso	SIV/SAV	ERC.	

Equipamento	standard	SIV/SAV	estará	disponível	no	cenário.	

Apenas	é	permi:da	a	u:lização	do	equipamento	disponível	no	cenário.	

Cada	cenário	terá	uma	duração	máxima	de	15	minutos.	Cada	equipa	terá	15	minutos	antes	do	
início	 da	 sua	 prova	 para	 familiarização	 com	 os	 disposi:vos	 e	 equipamentos	 disponíveis	 no	
cenário.	O	tempo	de	duração	de	cada	cenário	é	 iniciado	após	a	apresentação	do	caso	clínico	
pelo	elemento	do	júri	e	a	validação	da	sua	compreensão	por	parte	do	team	leader	da	equipa.	
Após	15	minutos	um	elemento	do	júri	encerrará	o	cenário	e	qualquer	ação	da	equipa	a	par:r	
desse	momento	não	será	considerada	para	efeitos	de	avaliação.	

Durante	 o	 cenário,	 a	 equipa	 receberá	 informação	 acerca	 do	 estado	 do	 paciente.	 Qualquer	
outro	 dado	 necessário	 para	 tratamento	 deverá	 ser	 ob:do	 através	 da	 análise	 dos	 dados	 da	
monitorização	ou	dos	dados	 fornecidos	pelo	 júri.	O	 júri	 introduzirá	dados	no	cenário	apenas	
quando	solicitados	pelo	team	leader	ou	outro	membro	da	equipa.	Todas	as	questões	deverão	
estar	directamente	relacionadas	com	o	cenário.	

Após	a	par:cipação	de	cada	equipa	decorrerá	um	curto	debriefing	na	presença	da	audiência.	
Os	 júris	 não	 revelarão	 a	 pontuação	 da	 equipa	 mas	 facilitarão	 a	 reflexão	 usando	 técnicas	
baseadas	em	Rudolph,	 J.	W	et	al	 (2007)	Debriefing	with	good	 judgment:	 combining	 rigorous	
feedback	with	genuine	inquiry.	Anesthesiology	clinics,	25	(2):	361-376.	

As	equipas	a	concurso	não	deverão	par:lhar	 informação	acerca	dos	cenários	ou	pormenores	
da	par:cipação	até	ao	final	da	 compe:ção.	A	violação	desta	 regra	por	qualquer	membro	da	
equipa	 ou	 qualquer	 a:tude	 entendida	 pelo	 júri	 como	 falta	 de	 fair	 play	 implicará	 a	
desclassificação	da	totalidade	da	equipa.		

Todas	as	intervenções	serão	realizadas	no	manequim	e,	caso	tal	não	seja	exequível,	simuladas	
em	tempo	real.	

Pontuação:	

A	pontuação	final	será	o	resultado	da	pontuação	conseguida	pela	soma	de	três	elementos:	



1. O	cumprimento	das	recomendações	ERC	2015	-	serão	avaliadas	através	do	Sistema	de	
classificação	de	4	pontos	(Napier	et	al.	Resuscita:on.	2009	Sep;80(9):1034-8.)	

2. A	 qualidade	 do	 SBV	 –	 (a	 qualidade	 das	 manobras	 poderá	 ser	 avaliada	 através	 de	
soqware	do	manequim	de	simulação),	considerando:	

a. Profundidade	das	compressões	
b. Ritmo	das	compressões	
c. Relação	compressão/descompressão	
d. Frequência	e	eficácia	das	ven:lações	
e. Intervalo	 de	 tempo	 até	 à	 1ª	 desfibrilhação	 (com	 início	 no	 momento	 do	

colapso/verificação	da	PCR)	
3. O	 trabalho	 em	 equipa/liderança	 (baseado	 no	 Team	 Emergency	 Assesment	

Measurement	como	descrito	em	Cooper	et	al.,	(Resuscita:on.	2010	Apr;81(4):446-52)	

A	equipa	com	a	maior	pontuação	final	será	a	vencedora.	Não	haverá	lugar	a	reclamações.	

Em	caso	de	empate	será	declarada	vencedora	a	equipa	com	a	maior	pontuação	no	somatório	
dos	critérios	rela:vos	a	competências	não	técnicas	(ponto	3	-	trabalho	em	equipa/liderança).	

Qualquer	situação	não	contemplada	neste	 regulamento	será	alvo	de	decisão	pelos	membros	
do	júri	da	compe:ção.	

Fardamento:	
As	equipas	serão	encorajadas	a	compe:r	com	a	sua	farda	de	trabalho	habitual.	Em	alterna:va	
podem	optar	por	uma	solução	que	expresse	originalidade.	

Prémios:	
Troféu	para	o	vencedor.	
Prémio	para	a	equipa	com	“uniforme”	mais	original	


