QUIZ Update em Medicina
PRONTO PARA SALVAR VIDAS?

Numa parceria com a Alfasigma Portugal, o Update em Medicina vai organizar, entre 2020 e 2021,
5 Quizzes temáticos abertos à participação de todas os Médicos Internos e Especialistas de
Medicina Geral e Familiar independentemente de exercerem funções em instituições de saúde
do sector público, privado ou social, em Portugal.
O elevado valor formativo e a grandeza numérica dos prémios a atribuir pela Alfasigma Portugal 400 cursos de Suporte Avançado de Vida Cardiovascular acreditados pela American Heart
Association (AHA) e INEM – são a garantia de que esta iniciativa conjunta terá uma dimensão
nacional e dará um contributo singular para a formação médica e capacitação do SNS.

Regulamento
Artigo 1: A inscrição em cada Quiz deve ser efetuada a título individual.
Artigo 2: Não há limite de inscrições para médicos que trabalhem na mesma instituição de saúde.
Artigo 3: A participação nos Quizzes está aberta a todos os Médicos Internos ou Especialistas de
Medicina Geral e Familiar, independentemente de exercerem funções em instituições de saúde
do sector público, privado ou social, em Portugal.
Artigo 4: Cada novo Quiz obrigará a uma nova inscrição sujeita às regras descritas neste
regulamento.
Artigo 5: Para que possam participar, após a abertura das inscrições, os candidatos deverão
preencher o formulário disponível para o efeito em www.updatemedicina.com. Da inscrição
constará:
•

Nome do médico

•

Nº da Cédula Profissional da Ordem dos Médicos.

•

E-mail pessoal que será usado para a participação no Quiz (não pode ser usado um email
institucional, por ex: abcde@arslvt.min-saude.pt) por motivos técnicos de incompatibilidade
com a plataforma que o pode reconhecer como malware.

•

Telemóvel

•

Grau da carreira: especialista/interno da especialidade

•

Identificação e morada do local de trabalho.

Artigo 6: As inscrições são possíveis até ao quarto dia anterior à data da realização do Quiz.
Artigo 7: Os Quizzes terão a duração de 90 minutos e decorrerão em datas a indicar para cada um
deles.
Artigo 8: Os Quizzes serão realizados em plataforma remota Zoom Webinar, recebendo os
concorrentes um link para ingressar na sala virtual 48h antes e na manhã do Quiz.
Artigo 9: Os Quizzes serão temáticos e, para cada um, será fornecida bibliografia selecionada de
suporte às questões que serão colocadas.
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Artigo 10: O material científico referido no número anterior estará disponível para download na
mesma plataforma onde são feitas as inscrições.
Artigo 11: Serão colocadas 20 questões de resposta múltipla (máximo de cinco) incluindo a
opção “Tenho dúvidas”.
Artigo 12: Os participantes serão classificados e hierarquizados em função do número de
respostas certas e do tempo de resposta.
Artigo 13: Em caso de empate entre participantes, os concorrentes serão reclassificados por
ordem decrescente em função do número de respostas erradas ou da opção “Tenho dúvidas”:
•

Cada resposta errada valerá 1 ponto negativo

•

Cada seleção da opção “Tenho dúvidas” valerá “zero” pontos.

A classificação final corrigida resultará da soma algébrica do número de “respostas erradas” e
da opção “Tenho dúvidas”.
Artigo 14: Em cada Quiz, os 80 participantes melhor classificados serão premiados com 1 curso
de Suporte Avançado de Vida acreditado pela American Heart Association (AHA) e INEM, num
total de 80 cursos de SAV por Quiz.
Artigo 15: A logística dos cursos de SAV e a resolução de situações não previstas no presente
regulamento, são competência da organização do Quiz Update em Medicina. Qualquer dúvida
ou questão deverá ser colocada ao Secretariado do Update em Medicina:
Maria João Martins
info@updatemedicina.com | +351 916 763 877
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