
 
 

Desafio em Emergência 

A batalha pelo conhecimento 

 

Edital 

A Medicina de Emergência se tornou uma especialidade Médica em 2016, após 

uma luta de quase 20 anos. Várias residências médicas foram criadas e o 

crescimento da especialidade será exponencial nos próximos anos. 

O portal www.emergenciajaamorprasempre.com.br visando contribuir com a 

Medicina de Emergência brasileira cria o DESAFIO NA EMERGÊNCIA, A BATALHA 

PELO CONHECIMENTO. 

1. Objetivo 

Divulgar a Medicina de Emergência nas universidades; facilitar o intercâmbio 

entre as residências médicas; discutir os capítulos da Medicina de Emergência 

gerando um momento de aprendizado e confraternização entre acadêmicos e 

residentes. 

2. Metodologia 

 

1. As duplas deverão fazer as suas inscrições através do Portal 

www.emergenciajaamorprasempre.com.br; 

2. As disputas seguirão o seguinte perfil: acadêmicos versus acadêmicos e 

residentes versus residentes, podendo haver alterações futuras; 

3. Cada dupla deverá escolher um nome e uma música para representa-las; 

 

3. Da batalha 

A competição será realizada nos estúdios do Portal, nos dois primeiros sábados 

de cada mês, com os participantes respondendo a uma série de 10 perguntas na 

1ª Fase; procedimento ou ação simulada em Medicina de Emergência na 2ª Fase 

e um atendimento de caso de Emergência na 3ª fase, obedecendo o seguinte 

critério: acadêmicos no primeiro sábado e residentes no segundo sábado.  

4. Das Fases 

 
Fase 1 

http://www.emergenciajaamorprasempre.com.br/
http://www.emergenciajaamorprasempre.com.br/


 
 

Perguntas e respostas sobre capítulos da Medicina de Emergência, podendo 

ser de várias formas, tipo: objetivas, subjetivas, diagnóstico visual ou outros. 

A dupla que primeiro sinalizar – através de uma campainha - a intenção de 

responder terá 1´ (UM MINUTO) para efetuar a resposta, após o tempo ou 

erro a pergunta passa automaticamente para a dupla adversária que também 

terá um minuto para efetivar a sua resposta. A fase terá o valor de 20 (VINTE) 

pontos; 

 
Fase 2 

Sorteio de um procedimento ou ação simulada em Medicina de Emergência 

que deverá ser realizado e descrito (EM VOZ ALTA) pelos participantes e 

checado pelos juízes da prova dando a sua pontuação. Procedimento único e 

sorteio para ver quem realiza primeiro e a segunda dupla se ausentará da 

sala. A fase terá o valor de 30 (TRINTA) pontos; 

 

Fase 3 
Atendimento de um caso de Emergência através de sorteio prévio, que 

deverá ser realizado e descrito (EM VOZ ALTA) pelos participantes e checado 

pelos juízes da prova dando a sua pontuação. Procedimento único e sorteio 

para ver quem realiza primeiro e a segunda dupla se ausentará da sala. A fase 

terá o valor de 50 (CINQUENTA) pontos. 

 
Será declarado vencedor do desafio aquele que ao final de todas as fases 

obtiver o maior números de pontos, sendo a dupla perdedora eliminada da 

competição.  

Em seguida realizar-se-á o sorteio da próxima dupla desafiante. 

 

5. Da premiação 

A dupla vitoriosa receberá um prêmio no valor de R$ 1.000,00 (HUM MIL 

REAIS) e um livro de Medicina de Emergência para cada participante, 

escolhido pela coordenação do evento a cada vitória. O segundo colocado 

receberá um livro para cada participante.  

Todos os participantes receberão certificados de participação.  

A dupla que permanecer por 10 (DEZ) rodadas consecutivas de forma invicta 

receberá um bônus de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REIAS).  

A dupla vitoriosa poderá, após cada vitória, desistir da competição ou 

continuar na disputa. Caso opte pela desistência será feito um novo sorteio 

para escolha de outros competidores. 



 
 

 

6. Das definições gerais 
 

Trata-se de um evento educativo realizado pelo Portal e as dúvidas e 

definições inerentes ao certame, não abordados nesse presente Edital, 

ficarão a cargo da Comissão Organizadora.  

 

Não haverá solicitação de recursos de nenhuma forma. Nem contra 

argumentação de bibliografia não indicada.  

 

7. Da Bibliografia 

 
A abordagem para o desenvolvimento da competição terá como base as 

seguintes literaturas:   

a. ACLS 2015 
b. ATLS 10ªEdição 
c. Manual de Vias Aéreas – Walls 5ª Edição 
d. Medicina de Emergência – Revisão Rápida 
e. Manual de Medicina de Emergência - Consulta Prática 

f. SOS Trauma – Manual de atendimento ao Politraumatizado 

 

Realização 

 

Portal Emergência Já, Amor pra sempre 

www.emergenciajaamorprasempre.com.br 

 

Apoio: 

 

Doses de Emergência 

https://www.instagram.com/dosesdeemergencia/ 

Emergency Talks 

https://www.instagram.com/emergency.talks/ 

Cenários de Eletro 

https://www.instagram.com/cenariosdeeletro/ 
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