SPAMUVE (Serviço de Pronto Atendimento Médico de Urgência em Viagens de Estudo)
Sempre que o professor responsável pela viagem ou a própria escola julgarem necessário, a Chão Nosso
fará a contratação do SPAMUVE, que consiste no acompanhamento de:
•

Profissional da área da enfermagem junto ao grupo durante toda a viagem, portando maletas com
medicamentos e equipamentos médicos, seja de cuidados gerais (picada de inseto, vômito, diarréia,
febre, dor de cabeça, gripe, pequenos cortes ou traumas), seja de primeiros socorros (reação
anafilática, engasgo com obstrução de vias aéreas, crise respiratória, entorse, fratura, traumas que
levem à hemorragia intensa);

•

Carro de apoio presente no local em que o grupo se encontra durante toda a viagem, com o intuito
de fazer a remoção para o local mais seguro e adequado no menor espaço de tempo;

•

Médico de plantão em São Paulo, em contato direto com o enfermeiro ou enfermeira que
acompanham o grupo por meio de celular exclusivo, para que as ações necessárias (e prescritas pelo
médico) sejam efetuadas rapidamente, garantindo assim, a saúde e os cuidados necessários aos
alunos. O médico pode ainda entrar em contato com o hospital da região, caso o aluno precise ser
removido para lá e fazer as recomendações cabíveis.

Para que haja eficiência do atendimento, antes de cada viagem é feito um mapeamento dos hospitais e
serviços de urgência locais, sabendo-se o endereço, quais operadoras de saúde são conveniadas e qual seu
nível de atenção. Todos os monitores e coordenadores responsáveis pela viagem, assim como o profissional
da área de enfermagem e o médico de plantão ficam de posse destes dados durante toda a viagem. A cada
viagem, estes dados são atualizados.

Vale reforçar que para o sucesso do atendimento médico, é imprescindível e indispensável a presença
de ficha médica atualizada de cada aluno participante, seja com anuência do responsável ou do seu médico
de confiança. Esta ficha médica é fornecida pela escola ou pela Chão Nosso (quando a escola não tem esta
prática).

