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Concurso Mundial de Fotografia Anestesiológica 2021
Instruções e regras
A WFSA espera que as fotos enviadas retratem uma história frequentemente
desconhecida, sobre o trabalho de especialistas em anestesiologia e cuidados
perioperatórios. O concurso está aberto a todos os provedores de anestesia e
cuidados perioperatórios. Ele irá celebrar e promover as fotos mais autênticas,
representativas e impactantes do mundo da prática da anestesiologia.
A WFSA usa fotos, vídeos e áudios para demonstrar o trabalho dos anestesiologistas
durante seus cuidados clínicos, treinamento e aprendizagem. Elas servem para
explicar o papel que os anestesiologistas desempenham para garantir a segurança dos
pacientes, bem como para ilustrar os materiais educacionais que a WFSA cria ou usa.
Tema:
O concurso está dividido em 5 temas:
1. Assistência aos pacientes na sala de cirurgia (SC), na sala de recuperação
pós-anestésica (SRPA), ou em terapia intensiva (UTI).
2. Assistência aos pacientes fora dessas áreas.
3. Educação médica continuada (congressos, treinamento de residentes, etc.).
4. A equipe cirúrgica.
5. Anestesia no âmbito da Saúde Global (anestesia em ambientes com poucos
recursos).

Prêmios
1. Primeiro lugar: Passe VIP para o Congresso Mundial de Anestesiologia
(WCA2021) em 2021, e 200 dólares (em vouchers).
2. Segundo lugar: 150 dólares (em vouchers).
3. Terceiro lugar: 100 dólares (em vouchers).
Os primeiros lugares serão escolhidos entre os vencedores de cada uma das cinco
categorias. Os vencedores temáticos não selecionados para os prêmios receberão
um certificado, e serão apresentados no WCA21 e no site da WFSA wfsahq.org .
Datas importantes:
- Abertura do concurso: 8 de abril de 2021
- Data limite para enviar as fotos: 9 de maio de 2021
- Decisão do júri: 9 de junho de 2021
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Elegibilidade
Elegibilidade: O concurso está aberto apenas para indivíduos que exercem
anestesiologia até a data de inscrição. Organizações não governamentais (ONGs) e
empresas comerciais não estão autorizadas a participar nem obter prêmios. Não é
necessário pagar nenhuma taxa para participar.
Regras para enviar fotos
- Cada participante pode enviar no máximo 3 fotos para o e-mail
comms@wfsahq.org através de https://photos.google.com/. (Fazer o upload da foto
nesse site, clicar para abrir a foto e, em seguida, compartilhar para o seguinte e-mail
comms@wfsahq.org)
- Cada foto deve estar acompanhada de uma breve descrição (no máximo 100
palavras) e a definição do tema em que estará inscrita (ver tabela abaixo)
Data
Função
Nome
Sobrenome
E-mail
Cidade
País
Número do celular
Tema:
1. Assistência aos pacientes na sala de cirurgia (SC), na sala de
recuperação pós-anestésica (SRPA), ou em terapia intensiva
(UTI)
2. Assistência ao paciente fora dessas áreas
3. Educação médica continuada (congressos, treinamento de
residentes, etc.)
4. A equipe cirúrgica
5. Anestesia no âmbito da Saúde Global (anestesia em ambientes
com poucos recursos)
Descrição da foto (máximo de 100 palavras)
Data aproximada da foto
É necessário o consentimento das pessoas fotografadas?: SIM / NÃO
Ao enviar a imagem, favor identificá-la com este formato: sobrenome do
fotógrafo / tema / número da imagem:
Ex: GonzalezP_UCPA_2.jpg
Se necessário, o consentimento deve ser enviado no formato
sugerido em anexo
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- Os participantes devem concordar com os termos e condições do concurso ao
enviar as fotos.
- Requisitos técnicos: As fotos devem ser enviadas com a melhor qualidade oferecida
pelo dispositivo utilizado
- Em todas as imagens nas quais seja possível distinguir as pessoas, um
consentimento ou esclarecimento de exclusão deve ser incluído para autorizar seu
uso nas publicações da WFSA.
- Qualquer dúvida sobre o concurso poderá ser esclarecida através do e-mail
comms@wfsahq.org

Critérios de julgamento e processo
Critérios
- As fotos serão julgadas por seu impacto visual e composição, originalidade,
qualidade estética, aspectos técnicos e se refletem o tema selecionado.
Procedimento de avaliação assim que os envios forem encerrados
- Os membros do júri irão avaliar todas as fotos online, em um álbum de fotos do
Google (que só será acessado por quem receber o link)
Proposta de avaliação:
Cada membro do júri enviará por e-mail para a Secretaria da WFSA a lista das 5
melhores fotos, em ordem de preferência de 1 a 5, mencionando o título ou nome de
cada foto.
Se a primeira rodada não definir três vencedores claros e uma segunda rodada for
necessária, a WFSA enviará as fotos selecionadas por e-mail, em outro álbum de fotos
do Google.
EXPOSIÇÃO no Congresso Mundial de Anestesiologia WCA21
Os vencedores do concurso e suas fotos serão apresentados no WCA2021.
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