
 

E-GAMES 

II Olimpíadas Matogrossense de Simulação Realística 

EDITAL PARA INSCRIÇÕES  

O atual evento pretende enriquecer o repertório dos participantes dentro do âmbito 

da medicina de emergência por meio disputas entre equipes supervisionada por 

profissionais capacitados e abordando conhecimentos dentro da área de Emergências 

Médicas. Além disso, visa promover a integração entre os participantes do evento que 

têm o interesse em comum na atividade do emergencista, proporcionando uma troca de 

conhecimentos sobre o assunto. 

Art. 1º: REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO 

1.1. O evento será constituído por disputas entre grupos de alunos, estes compostos por 

no máximo 5 membros, durante a realização do III CREMED-CO 19. Sendo realizadas 

questões práticas e escritas, incluindo casos clínicos, que visam avaliar o conhecimento 

dos participantes dentro do âmbito da Medicina de Emergência.  

1.2. As discussões elaboradas durante o evento serão embasadas nos temas disponíveis 

neste edital no Art 3°, seguindo a bibliografia correlata.  

1.3. É necessária a realização da inscrição até o dia 22/08/2019 às 23h e 59m. As disputas 

serão realizadas no dia 25/08/2019 das 8h às 10h, dentro da programação do congresso. 

Todos os participantes devem estar devidamente inscritos até a data determinada e 

deverão confirmar a presença na disputa no primeiro dia de congresso durante o 

credenciamento.   

1.4. O valor único das inscrições será de R$50,00 para cada grupo de 5 pessoas, sendo 

todas, obrigatoriamente, inscritas no III CREMED-CO ou R$80,00 para grupos de 5 

pessoas não inscritas no III CREMED-CO, sendo que um membro do grupo não inscrito, 

inclui o grupo na segunda modalidade.  

1.5. Podem ainda serem feitas inscrições de um único participante no valor de R$ 15,00 



 
para não inscritos no III CREMED-CO e R$10,00 para inscritos no III CREMED-CO. 

Este, no dia do evento, será agrupado, por meio de sorteio, em grupos de 5 pessoas, junto 

aos demais inscritos isoladamente. 

1.6. A inscrição será efetivada perante pagamento do valor supracitado, nas diferentes 

modalidades de inscrição, bem como o envio da relação dos participantes para 

cremedco@gmail.com, em caso de grupos, com a relação dos componentes, contendo: 

Nome completo, cpf, rg, telefone e email para contato, curso, faculdade, de cada um.  

Art. 2º: PREMIAÇÃO 

2.1. Todos os participantes, independente da colocação, receberão certificados de 

participação em tal evento. 

2.2. A pontuação será contabilizada por rounds, não sendo esta acumulativa conforme a 

progressão do grupo na competição.  

2.3. A premiação será realizada para os 3 (três) primeiros colocados ao final da 

competição.  

Art. 3º: TEMAS ABORDADOS: 

➢ Avaliação e Atendimento iniciais no Trauma 

➢ Suporte Básico e Avançado de Vida  

➢ Vias aéreas e Ventilação 

➢ Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) 

➢ Obstrução da Via Aérea por corpo Estranho (OVACE) 

➢ Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) 

➢ Acidente Vascular Encefálico (AVE) 

➢ Choque 
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➢ Sepse 

➢ Abdome agudo  

➢ Queimados  

➢ Insuficiência Respiratória (IRp) 

➢ Trauma abdominal e torácico  

➢ Trauma Cranioencefálico e Raquimedular 

Serão compostas chaves de grupos, sorteados aleatoriamente no momento do 

evento, os quais competirão entre si, ao passo que em cada disputa, vencerá aquele que 

ao final dos questionamentos, apresente as maiores pontuações acumuladas.  

Os questionamentos serão compostos de perguntas diretas, bem como análise de 

exames e casos clínicos, variando ao longo da dinâmica. 

Serão eliminados os grupos, até serem contabilizados os 2 melhores, disputando 

a primeira colocação, bem como o 3º e 4º, que perderam o desafio aos dois melhores, 

disputarão o terceiro lugar. 

Em eventuais empates, serão feitas rodadas extras, até que um vencedor seja 

estabelecido. 

Art. 4º: PROGRAMAÇÃO: 

A programação está direcionada para a competição entre 16 grupos, sendo 

passível de alteração. 

1° round: Nessa primeira rodada haverão 8 disputas e o melhor de cada uma seguirá para 

a próxima fase. Se houver empate, serão realizadas perguntas para os participantes de 

ambos os grupos e o que responder mais rápido e corretamente ganha.  

2° round: Na segunda fase ocorrerão 4 disputas, onde serão entregues 3 casos clínicos (os 

mesmos para todos os grupos), os acertos serão pontuados e os melhores seguem para a 



 
próxima etapa.  

3° round: Aqui haverá 2 disputas, um membro do grupo será sorteado para realizar uma 

atividade prática também sorteada dentre as atividades descritas no artigo anterior. Uma 

vez sorteado, esse membro não poderá participar das outras atividades práticas (isso vale 

para todas as provas práticas), os ganhadores seguem para a prova final. 

4° round: Será realizada uma prova surpresa entre os dois grupos finalistas, podendo ser 

algum caso clinico ou uma atividade pratica. O grupo melhor pontuado será o ganhador 

do I E-Games. 
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