
REGULAMENTO QUIZ AcF 

Este regulamento é relativo ao Quiz de Casos Clínicos da AcF – Acompanhamento 
Farmacoterapêutico, Lda. disponível em http://ac-ft.pt/quiz/ , doravante designado 
“Quiz AcF”.  

Objetivo 
Tem por objetivo estimular a atualização e integração de conhecimentos técnico-
científicos entre pares, em particular na área da farmacoterapia e farmácia clínica, 
através da resolução de casos clínicos reais. 

Destinatários 
Destina-se apenas a Farmacêuticos ou a estudantes do Mestrado Integrado em 
Ciências Farmacêuticas (MICF). 

Participação 
Para participar é obrigatório estar registado na página da AcF, http://ac-ft.pt/quiz/. 

Estrutura 
É composto por casos clínicos reais, organizados por rondas, numeradas 
sequencialmente. Cada ronda é constituída por 5 casos clínicos, também numerados 
sequencialmente (Ex.: Caso Clínico 1 I 2ª Ronda, Caso Clínico 2 I 2ª Ronda).  

Casos clínicos 
Cada caso clínico inclui entre 3 a 5 questões de escolha múltipla. A cada questão é 
atribuída uma pontuação variável, de acordo com o grau de dificuldade (critério da 
AcF). Essa pontuação é definida à partida, igual para todos e está sempre visível para 
o participante. Em caso de resposta correta é atribuída, automaticamente e em tempo 
real, a pontuação total da questão. Em caso de resposta errada é atribuída a 
pontuação 0 (zero). No final de cada questão é sempre apresentada a resposta 
correta de forma fundamentada. 
A pontuação final atribuída a cada caso clínico, de forma automática e em tempo real, 
resulta do somatório da pontuação individual de cada questão. 
Cada caso clínico tem um período de participação estipulado pela AcF, findo o qual já 
não será possível responder a esse caso clínico. Este período de participação é 
estipulado pela AcF e anunciado no facebook no início de cada caso clínico. 
A AcF decide qual(uais) o(s) tema(s) a abordar em cada caso clínico. 

Ranking de participação 
Após registo no Quiz AcF (http://ac-ft.pt/quiz/) geram-se, automaticamente, duas 
tipologias de ranking para o participante, o ranking geral e o ranking por ronda. O 
primeiro corresponde ao somatório da pontuação atribuída ao participante em todos 
os casos clínicos em que participou, independentemente da ronda em curso. O 
segundo corresponde ao somatório da pontuação atribuída ao participante na ronda 
de casos clínicos em curso.  
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O sistema torna visível apenas os primeiros 5 lugares do ranking de classificações. 

Prémio 
Por cada ronda, a AcF atribui um prémio ao participante que tiver o melhor 
desempenho nos 5 casos clínicos que a constituem.  
O prémio a atribuir é definido pela AcF e anunciado antes do início de cada ronda. 
Entende-se por “melhor desempenho”, aquele que possuir maior pontuação na ronda 
em curso. Em situação de empate, prevalece a rapidez na resposta. 

Anuncio do vencedor 
O vencedor de cada ronda será notificado por e-mail. A sua identificação será também 
anunciada no website da AcF e no facebook. 

Atribuição do prémio 
O vencedor terá 8 dias uteis para reclamar o prémio, a partir da data de notificação 
por e-mail. Para tal deverá, em resposta ao e-mail de notificação, acusar a receção e 
enviar o seu nome completo e número de carteira profissional da Ordem dos 
Farmacêuticos ou comprovativo de matrícula no MICF, caso se trate de farmacêutico 
ou estudante, respetivamente. Caso a resposta seja efetuada fora do prazo estipulado 
ou não se faça acompanhar da informação solicitada, o participante perde o direito 
ao prémio, sendo este atribuído ao participante que ficou em lugar imediato. 

Contactos 
Para qualquer questão ou dificuldade relacionada com o Quiz AcF, contactar através 
de: geral@ac-ft.pt 
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