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O QUE É

Uma atividade gamificada 
para resolução de grandes  casos 
radiológicos em nível nacional.

Um desafio divertido e 

educativo para os radiologistas 
e residentes com apresentação 
dos casos mais 
desafiadores.?
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QUEM PODE 
PARTICIPAR?

4

Médicos Radiologistas 
e Residentes em Radiologia 

e Diagnóstico por Imagem 
de todo o País.



O QUE 
EU PRECISO 

FAZER?
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    SELETIVAS 
ESTADUAIS
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Incentive a 
   formação de equipes 
entre os seus associados 
(até 3 radiologistas ou 
residentes por equipe)

a.

Desafie as equipes 
   para apresentarem os casos mais difíceis que já 
tiveram (01 caso por equipe). Veja como deve ser a 

apresentação dos casos          

b.

Nomes criativos 

de equipes gan
ham 

vantagem competitiva, 

nos casos 

de empate

CLICANDO AQUI



Monte uma comissão 
julgadora da 
sua sociedade 
(a seu critério) c.
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Selecione o caso mais difícil 
entre todos os casos que recebeu. 

Este caso irá representar 
a sua sociedade 
estadual na 
Maratona Nacional.

d.

A equipe que teve 
seu caso selecionado 

(os três médicos) 
será premiada.

Os 5 casos mais 
interessantes de todo o 

Brasil, avaliados por uma 
Comissão Avaliadora do CBR, 

serão debatidos em uma sessão de 
interpretação de imagens de alto nível, 
em uma mesa-redonda composta por 
grandes nomes da radiologia nacional e/
ou internacional, transmitida ao vivo, no 
dia 1º de abril. 



    MARATONA 
NACIONAL 
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Envie o caso selecionado 
pela sua filiada à comissão 

julgadora do CBR. Ele irá compor 
as provas que serão divulgadas 
semanalmente.

a.

Organize uma comissão interna 
para responder às provas semanais 
(cerca de 5 casos por semana). 
Veja como responder às provas

b.
CLICANDO AQUI



Acompanhe a 
publicação das provas 

nas redes sociais do CBR, 

marque radiologistas que 
você gostaria de agregar na 

resolução dos casos da prova, 

movimente e engaje os seus 
associados na Maratona. Ela 

está sendo pensada para vocês.

c.
Prepare-Se Junto 
Com Seus Associados 
Para Receberem O Prêmio 
De Filiada Vencedora, Ao Vivo, 

Em Transmissão Nacional, 
No dia 1º de abril. 

d.
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é bom também 

ir fazendo planos de como 
irá aplicar os prêmios em 
dinheiro que sua Filiada 

(se vencedora) irá ganhar”?



CALENDÁRIO 
DA MARATONA 
NACIONAL
PRAZOS E ATIVIDADES

Prazos:

 » Seletivas Estaduais 
(formação de equipes com submissão de casos às Filiadas): 
de 24 de janeiro a 18 de fevereiro de 2022

 » Envio do caso selecionado 
(que representará a Filiada) ao CBR: 
até 21 de fevereiro às 23h59

 » Composição das provas 
(pelo CBR): 
de 21 de fevereiro a 4 de março de 2022

 » Maratona Nacional: 
6 de março a 1º de abril de 2022
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Prova 1 Prova 2
13/mar 20/mar

Prova 3 Prova 4
27/mar 1º/abr*

Divulgação 
de provas: 

Todo domingo

Prova 1 Prova 2
6/mar 13/mar

Prova 3 Prova 4
20/mar 27/mar

Atividade 1
Prazo para 
respostas: 

De domingo à quinta

Prova 1 Prova 2
10/mar 17/mar
Prova 3 Prova 4
24/mar 30/mar*

Atividade2
Avaliação 

e pontuação: 
Até sábado

Prova 1 Prova 2
12/mar 19/mar
Prova 3 Prova 4
26/mar 31/mar*

Atividade3

Divulgação do Placar:  
domingos 

(juntos com as provas) 

Atividade4
Resultado e 
premiação: 

sexta

Prova 1 Prova 2
- -

Prova 3 Prova 4
- 1º/abr

Atividade5

*Datas das atividades da prova 4 antecipadas para divulgação/premiação na abertura oficial do evento, no dia 1º de abril 2022.



REGULAMENTO 
DA MARATONA 
NACIONAL 
DE CASOS 
RADIOLÓGICOS

1. SELETIVAS ESTADUAIS

1.1. As equipes que irão submeter 
os casos clínicos na seletiva estadual 

devem ser compostas por médicos 
radiologistas ou residentes 

de Diagnóstico por Imagem 
associados adimplentes à 
Sociedade Estadual.

1.2. São permitidas equipes 
com até três membros, que 
podem ser compostas de 
modo independente 
(instituições universitárias, 
serviços privados, etc.).
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1.3. As equipes devem atribuir 
um nome para sua identificação, 
desde a sua inscrição. 

1.4. Cada sociedade estadual 
fica livre para organizar o seu 
processo seletivo de casos/equipes 
como melhor lhe convier.

O CBR fornecerá apoio com uma 
central de atendimento para 
informações: 
Michelle Souza 
michele.souza@rvmais.com.br 
Whatsapp: 11 93925-7965

Também fornecerá apoio 
para os materiais de divulgação 
e engajamento dos associados 
estaduais.

Atribuiremos ponto 

extra como vantagem 

em caso de empate à 

equipe com nome mais 

criativo.
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1.5. O caso clínico selecionado 
pela filiada estadual deve ser 
enviado em arquivo Power Point 
(.ppt) editável sendo os últimos slides 
organizados conforme a seguir:

a. Antipenúltimo slide: 
Diagnóstico definitivo;

b. Penúltimo slide: Confirmação 
anatomopatológica ou outra 
forma de confirmação;

c. Último slide: Acrescentar até 
5 diagnósticos diferenciais 
principais.

No corpo de e-mail de envio 
do caso, deve conter as 
seguintes informações:

14

 » Subespecialidade do caso

 » Nome da equipe 

 » Nome da Sociedade Estadual que o caso irá representar na Maratona

michele.souza@rvmais.com.br

Caso Maratona Nacional proveniente da Filiada (“nome da filiada”)



1.6. O caso selecionado 
nas seletivas estaduais não 
precisa, necessariamente, ser 
inédito, apesar de desejável, 
para que o diagnóstico não 
seja publicamente conhecido.

1.7. Ao submeter o 
caso ao processo seletivo 
na sua estadual, os 
participantes da equipe 
cedem, automaticamente, 
os direitos de publicação e 
divulgação do caso ao CBR, 
para publicação em prova 
na Maratona Nacional e 
para debate sobre ele em 
ampla transmissão ao vivo 
e aberta, em quaisquer 
meios ou mídia, desde que 

seja devidamente creditado 
(nome da equipe). Da mesma 
forma, autorizam a exibição 
do mesmo em gravações 
de vídeo-respostas do (link 
para o item que trata do 
formato das vídeo-respostas) 
às provas da Maratona 
por quem as Filiadas CBR 
participantes julgarem 
pertinente. Estes vídeo-
respostas, necessariamente, 
ficam automaticamente 
autorizados pela equipe a 
serem veiculados em meio e 
mídias a critério do CBR.

1.8. A equipe de médicos 
radiologistas ou residentes em 
Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem que tiver seu caso 
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selecionado pela estadual 
ganhará, cada componente, 
duas inscrições em Hands On 
ou Demonstração Prática, a 
sua escolha, no ATUALIZA22. 
A inscrição é pessoal e 
intransferível.

1.9. Os componentes 
da equipe cujo caso foi 
selecionado, bem como os 
representantes da Filiada 
estadual envolvidos (máximo 
de 2 pessoas) na Maratona 
ganham o direito de participar 
ao vivo do debate dos 5 casos 
mais interessantes no dia 1º de 
abril de 2022. A participação 
se dará de maneira online.

2. MARATONA NACIONAL 

2.1. O caso selecionado 
pela sociedade estadual para 
representá-la na Maratona 
Nacional deve pertencer 
à uma equipe de médicos 
radiologistas ou residentes 
de Diagnóstico por Imagem 
associados adimplentes ao 
CBR.
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2.2. As respostas das 
provas devem ter o seguinte 
formato:

a. Vídeo gravado com até 1 
(um) minuto de duração 
para resposta de cada 
caso.

b. As respostas de cada 
caso que compõe a 
prova devem ser feitas 
em vídeos separados*. 

c. Os vídeos devem ser 
postados no YouTube 
como “não listado”.

d. Os links originados 
desses vídeos devem ser 
organizados em e-mail 
resposta único (um 
mail para cada video-
resposta).

e. Os nomes dos arquivos 
devem identificar a 
prova e o caso (este 
último, de acordo com a 
numeração dada a cada 
caso na prova) e a sigla 
do estado da Filiada 
(ex.: PROVA1_Caso2_MG; 
PROVA1_Caso3_MG, 
etc.).
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2.3. Os vídeo-respostas 
deverão ser enviados para 
o e-mail michele.souza@
rvmais.com.br identificados 
no assunto como:

Caso + (número) 

e 

Nome da Filiada

2.4. Os prazos e 
calendários da Maratona, 
inclusive das seletivas 
estaduais, descritos 
neste Manual devem ser 
rigorosamente respeitados, 
sem serem aceitas 
justificativas para entregas 
de casos ou respostas fora da 
data estipulada. 

2.5. A comissão 
avaliadora das provas 
da Maratona irá avaliar 
as respostas através dos 
seguintes critérios e atribuir a 
pontuação:
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0 A 1 PONTO 
para Descrição 
dos Achados;

0 A 1 PONTO 
para Diagnósticos 

Diferenciais;

0 OU 1 PONTO 
para Diagnóstico 

Definitivo;

1 PONTO 
EXTRA 

para a Filiada que entregar com o 
menor tempo o vídeo-resposta com 

todos os critérios anteriores 
adequados (resposta correta). 
A hora do recebimento do mail 
será considerada para julgar 

o primeiro recebimento.



2.9. As três Filiadas estaduais que 
melhor pontuarem na Maratona Nacional de Casos 

Radiológicos do Atualiza22 serão premiadas.

A premiação será feita de forma simbólica, ao vivo, 
durante a abertura oficial do evento no dia 1º de abril de 2022 e o valor 

em dinheiro será transferido do CBR para a conta bancária, estritamente em 
nome da Pessoa Jurídica da Filiada.
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2.6. O vídeo-resposta com maior 
pontuação (máximo de 04) poderá será 
divulgado pelo CBR, se assim entender 
necessário, nos meios e mídias a seu critério. 

2.7. A pontuação será enviada por e-mail, 
individualmente, para cada Filiada, em e-mail 
resposta até o momento da divulgação do 
placar nacional (conforme calendário).

2.8. O placar geral divulgado 
semanalmente acumulará os pontos 
semanais e conterá somente o 
ranking das 5 primeiras 
Filiadas melhor 
pontuadas.

O PRIMEIRO lugar 
receberá um prêmio 

em dinheiro no valor 

de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais);

A SEGUNDA 
colocada receberá 
R$ 10.000,00 

(dez mil reais)

A TERCEIRA 
colocada receberá 

R$ 5.000,00 
(cinco mil reais).
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2.10. A Filiada vencedora 
deve organizar-se para que, 

no mínimo, sua diretoria esteja 
presente durante a transmissão 

ao vivo e possa receber a 
premiação simbólica enquanto 

representantes da Filiada.

Temos uma Central de apoio e 
atendimento às Filiadas para:

Informações,  
Dúvidas,

   Whatever
E-mail michele.souza@rvmais.com.br

Whatsapp: 11 93925-7965

3. INFORMAÇÕES E DÚVIDAS
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