PRAZO PRORROGADO! Submeta seu trabalho até o dia 30/06/20 .

REGRAS PARA A SUBMISSÃO DOS TEMAS LIVRES 2020
A apresentaç ão dos Temas Livres no Congresso Brasileiro de Cardiologia é um
importante v eículo para divulgação da produção científica nacional na área
cardiovascular. Trata -se de um a grande o portunidade de mostr ar à
comunidade científica cardiológica o que tem sido produzido na ár ea e
discutir esses achados com outros especialistas . Participe!

Submissão
Etapas 1 a 5
Até 05/06

Análise dos
trabalhos pela
CNJTL

Prorrogado até 30/06

Divulgação dos
Resultados /
modalidade de
Apresentação

Confirmação de
apresentação

set/2020

out/2020

Data:

Inscrições
- maio/2020 até no local
- 50% de desconto para
o autor principal de
trabalhos aprovados
50% de desconto para o
autor principal

Submissão:
Para submeter seu tr abalho, não é ne cessário re alizar a inscrição no
Congresso Brasileiro de Ca rdiologia. Após a aprov ação, o apr esentador do
trabalho dev erá estar inscrito par a a cesso ao local.
O preenchimento e envio serã o feitos exclusivamente por meio
eletrônico: https://comunicacaoeventos.websiteseguro.com/cardio2020/restrito_autores.p
hp;
Siga as instruções descrit as na tela, c licando nos locais indicados.
As páginas apresentadas demonstra rão, de forma sequencial, a forma t ação
requisitada pelo Congr esso .
É ne cessário clicar em SUBMETER, dentro do período de submissão, para que
o trabalho seja avaliado.
Segue abaixo descritivo deste proc esso.
ETAPA 1
Cadastro:
Realize o cadastro completo com o nome, e-mail, CPF, telefone, dat a de
nascimento e ou tros.

Toda a comunicação
cadastrados.

será

realizada

através

do

e -mail

e

telefones

Modalidade:
Escolha aquela que m elhor o r eprese nta:




Pesquisador: destinado a todos os pesquisadores médicos ou não médicos
e que n ão se enquadrem nas outr as duas modalidades.
Jovem Pesquisador: destinado a todos os pesquisadores médicos ou não
médicos com até 35 (t rinta e cinco) anos de idade na da ta d a submissão
e/ou a todos os que cursam r esidência/estágio.
Iniciação Científica: destinado a todos os alunos de graduação e m
medicina ou ár eas corr elat as, no ano vigente.

Importante: Para residentes e alunos de graduaç ão, é ne cessário anex ar o
documento comproba tório (será a ceita apenas a de claraç ão do cu rso
expedida pela instituição no ano vige nte).
Atenção: Informamos que os trabalhos não poderão ser enviados par a mais
de uma modalidade de Temas Livres do 7 5º Congresso Brasileiro de
Cardiologia. Caso isso ocorra, implicará na desclassificação do mesmo em
todas as modalidades inseridas.

ETAPA 2
Caso o trabalho possua figuras/gráficos/tabelas, escolha o Layout de
apresenta ção do resumo e anex e a imagem par a con tinuar a submissão.
Caso contr ário, seguir para a ETAPA 3 .

ETAPA 3


Título: Inclusão do título do seu trab alho de a té 250 car act eres.



Tipo do Trabalho:
Serão disponibilizados dois tipos para a escolha daquele qu e melhor
representa o trab alho :




Relato de Caso
Não Relato d e C aso



Forma de apresentação :
O formato de apresent ação, oral o u pôster, será definido a partir da
média aritmética d as notas recebida s, destinando -se à apresentaç ão oral
pesquisas com maior média final . Os Relatos de Caso serão apresen tados
exclusivamente sob a form a de pôste res.



Categorias:
Selecione a c ategoria que m elhor se i dentifica ao conteúdo d o t rabalho :

ARRITMIAS CARDÍACAS / ELETROCARDIOGRAFIA / ELETROFISIOLOGIA
ATEROSCLEROSE / DISLIPIDEMIA / FATORES DE RISCO CV
CARDIOGERIATRIA
CARDIOLOGIA CLÍNICA
a. Doença Coronariana Aguda
b. Doença Coronariana Crônica
c. Emergências Cardiovasculares
d. Cardiointensivismo
e. Valvopatias
f. Pericárdio/Endocárdio
g. Cardio-oncologia
h. Avaliação peri-operatória
i. Epidemiologia e Políticas de Saúde
j. Cardiologia Comportamental / Espiritualidade e Medicina Cardiovascular
CARDIOLOGIA DA MULHER
CARDIOPATIAS CONGÊNITAS E CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA
CIRURGIA CARDIOVASCULAR
ERGOMETRIA, EXERCÍCIO E REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA DO
ESPORTE
FISIOLOGIA CARDIORESPIRATÓRIA / CARDIOLOGIA EXPERIMENTAL
HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA
HIPERTENSÃO ARTERIAL
IMAGEM CARDIOVASCULAR
a. Ecocardiografia
b. Medicina Nuclear
c. Tomografia Computadorizada
d. Ressonância Nuclear Magnética
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA / CARDIOMIOPATIAS / TRANSPLANTE CARDÍACO
PREVENÇÃO CARDIOVASCULAR
EDUCAÇÃO FÍSICA
ENFERMAGEM
FISIOTERAPIA
NUTRIÇÃO
PSICOLOGIA
CIÊNCIA BÁSICA
COVID-19 E CORAÇÃO *
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA / PATROCINADOS
OUTROS
a. Ensino
b. Anticoagulação / Antiplaquetários
c. TEV e Hipertensão Pulmonar
d. Distúrbios do Sono
e. Nomenclatura
f. Medicina Aérea
g. Propedêutica Cardiovascular
h. Outros – Autor descrever
* Es t a cat e g oria s e re fe re a Te mas Liv res re fe re nt e s às implicaçõe s card iov as cul are s
da C OVI D -19.

Atenção:



Não é permitido submeter o mesmo resumo a mais de uma categoria, sob
penalização de desclassificação;
Os trab alhos da Indústria Fa rmacêu tica não concor rerão a prêmios e ser ã o
apresentados em local próp rio. De verão obriga toriament e informar n o
cabeçalho do pôster, de forme visível, que se trata de um trab alho
patrocinado, con tendo o nome/logo da empresa envolvida.



Texto (resumo): neste espaço dev e s er incluído o resumo do seu trabalho .
Mais detalhes na E tapa 4.



Palavras -chave: Descreva até 03 palavras -chave que definam o seu
trabalho.



Patente : Caso o seu trabalho possua uma patent e, insira neste campo os
dados.



Nome do apresentador : Inserir nome de quem apresen tará o t rabalh o
durante o Congresso. Para a mod alidade Pesquisador , o Tema Livre
aprovado deverá ser apresent ado preferencialmente pelo primeiro autor
do trabalho, mas poderá ser apresen tado por um dos coautores descritos
no trabalho. Para as demais modalidades (Jovem Pesquisador e Iniciaçã o
Científica): o autor principa l deve ser o apr esentador do t rabalho.



Instituição: Inscrever at é 03 instituiç ões participant es do tr abalho.



Autores: O número máximo de auto res permitido será d e a té 12 (doze)
para os Temas Livres convencionais e de at é 05 (cinco) para os Relatos de
Casos;

ETAPA 4
Para a inclusão do conteúdo, seguir atent ament e as regras aqui descrita s, o
descumprimento pode leva r à desclassificação:


ESTRUTURA RECOMENDADA PARA NÃO RELATOS DE CASO: introdução e/o u
fundamentos, objetivo(s), métodos, resultados e conclusões.



ESTRUTURA RECOMENDADA PARA RELATOS DE CASO : introdução, descrição
do caso e conclusões.



Bibliografia recomend ada com dicas para a r ealização dos r esumos:
http://publicacoes.cardiol.br/portal/portal-publicacoes/portugues/video/como-elaborare-submeter-um-artigo-cientifico.html
http://publicacoes.cardiol.br/portal/portal-publicacoes/portugues/video/dicas-para-umapublicacao-de-sucesso.html



O sistema disponibiliza 1. 000 a 2.500 carac ter es incluindo neste espaço o
texto do resumo e o upload de tabel a ou figura em formato JPEG que dev e
ser anexad a à par te.



É possível realizar o processo de c ópia de outro progr ama (ger alment e
WORD), inserindo diretamente nos espaços destinado s ao Tema Livre e
figuras/tabelas, na página eletrô nica específica. Os ajustes serão
automáticos. Todo conteúdo que exceder o limite estabele cido será
desconsiderado pelo sistema. Siga as instruções disponíveis no local
dedicado a esta aç ão;



Por ser uma avaliação cega, os nomes dos autores, instituição(ões),
referências bibliográficas e nomes comerciais de drogas não deverão ser
mencionados no corpo do texto .



Serão a ceitas at é 05 (cinco) abreviaturas diferentes em cada t ema ,
destacadas entr e par ênteses, após a palavra comple ta.



Os resultados devem ser expostos do modo mais claro possível e as
conclusões devem ser baseadas nos dados apresentados. Trabalhos não
originais (como revisões da literatur a não sistemáticas) e trabalhos com
resultados e conclusões como “o s resultados serão apr esentados e
discutidos...” não serão aceitos pa ra apresenta ção;



Solicitamos evitar usar fotos de pacientes e não ter nenhuma identificação
dos mesmos. Todas as pesquisas envolvendo seres humanos devem estar
de acordo com a Resolução nº 466/2 012.



Os Temas Livres deverão ser enviados e apresent ados obrigatoriament e n a
língua portuguesa. Trabalhos realizados por autores (brasileiros ou não)
em instituições estrangeiras, se aprovados, não concorrerão aos prêmios
de melhores trabalhos ; Trabalhos cujo primeiros autores sejam de origem
estrangeira podem ser submetidos e apresentados na língua inglesa.

ETAPA 5
Os textos inseridos são salvos conforme preen chimento das et apas. O a utor
poderá realizar modificações até a da ta limite estipulada . Após esta data, não
será permitida nenhuma ou tra alter a ção.
Atenção:







Verifique se realizou todas as etapas e se as informações estão completas
antes de finalizar o processo de submissão.
Favor analisar atent ament e as informações, t ítulos e nomes de autores e
coautores antes do envio. Não será possível a modificação posterior ,
sendo estes os nomes que ser ão d escritos no cer tificado.
Os Temas Livres que não forem enviados e/ou estiverem em mod o
rascunho não serão submetidos ao ju lgame nto;
Através do e-mail cadastrado no sistema de submissão, será enviado um
protocolo para cada trab alho submetido e um resumo do cad astr o
individual com os dados do primeiro autor, além dos nomes e instituições
dos coautores;
Trabalhos duplicados ou incompletos devido à d esaten ção ou uso indevido
do sistema elet rônico, bem como p esquisas já apresentad as em ou tros
eventos, poderão ser desclassificados .

AVALIAÇÃO DOS TRABA LHOS
PRIMEIRA FASE




Os Temas Livres serão avaliados pela CN JTL (Comissão Nacional Julgadora
de Temas Livres).
Cada trab alho será avaliado por 03 julgadores distintos, de maneira cega .
A menor das três notas será desconsiderada. A avaliação será base ada na
média aritmé tica das duas notas rest antes.
O número de trab alhos aprovados para apr esenta ção dep enderá d e uma
série de fatores, como: total de tem as enviados e qualidade dos mesmos,
disponibilidade de t empo e espaço no congresso.

SEGUNDA FASE




Para as modalidades P esquisador e Jovem Pesquisador:
 Os 20 Temas Livres que obtiverem a maior média aritmética neste
processo de seleção inicial serão encaminhados para um novo
grupo de 03 julgador es, que t ambém dará suas not as.
 Tirando-se a média das duas avaliações, os 10 trabalhos com
notas mais elevadas serão convidados para participar do processo
de Pr emiação Or al.
 Os 10 seguintes participarão do processo de Premiação de Melhor
Pôster (Pôst eres em destaqu e).
Para a mod alidade Iniciação Científica:
 Os 10 Temas Livres que obtiverem a maior média aritmética ne ste
processo de seleção inicial serão encaminhados para um novo
grupo de 03 julgador es, que t ambém dará suas not as.
 Tirando-se a média das duas avaliações, os 05 trabalhos com
notas mais elevadas serão convidados para participar do processo
de Pr emiação Or al.
 Os 05 seguintes participarão do processo de Premiação de Melhor
Pôster (Pôst eres em destaqu e).



Os Relatos de Caso serão apresen ta dos no formato pôster , não havendo
premiação para este tipo de estudo.



Os demais trabalhos aprovados serão apresentados no formato Pôster.



Trabalhos realizados por autores (brasileiros ou não) em instituições
estrangeiras não concor rerão aos pr ê mios de melhores trab alhos.
As Comissões Julgadoras presenciais dos finalistas serão compostas por 0 3
julgadores que selecionarão os vencedores a partir da maior nota obtid a
após a apresen tação oral/pôster, sem mais considerar as notas de
julgamentos ant eriores.





A média final de cada tema não será informada aos autores. A Comissão
se reserva o direito de solucionar even tuais controvérsias surgidas no
processo de julgamento ;



A deliberação da comissão julgadora não permitirá recursos. As médias
finais dos concorrentes à premiação de “Melhores Temas Livres SBC
2020” não serão divulgadas .



Os contemplados receberão a informação ao longo do congresso. O local,
data e forma da entrega dos prêmios serão publicadas no site
posteriormente.

Prêmios

Modalidade Pesquisador
– Oral
Primeiro Lugar- R$
5.500,00
Segundo Lugar- R$
3.500,00
Modalidade Pesquisador
– Pôster
Primeiro Lugar- R$
5.000,00
Segundo Lugar- R$
3.000,00

Modalidade Jovem Pesquisador
– Oral
Primeiro Lugar- R$ 4.000,00
Segundo Lugar- R$ 2.500,00
Modalidade Jovem Pesquisador
– Pôster
Primeiro Lugar- R$ 4.000,00
Segundo Lugar- R$ 2.500,00

Modalidade Iniciação Científica –
Oral
Primeiro Lugar- E-book Braunwald
10ª edição + Inscrição para o 76º
CBC + Curso da Universidade
Corporativa (a consultar)
Segundo Lugar- E-book Braunwald
10ª edição + Inscrição para o 76º
CBC
Modalidade Iniciação Científica –
Pôster
Primeiro Lugar- E-book Braunwald
10ª edição + Inscrição para o 76º
CBC + Curso da Universidade
Corporativa (a consultar)
Segundo Lugar- E-book Braunwald
10ª edição + Inscrição para o 76º
CBC

APRESENTAÇÃ O


Para a modalidade Pesquisador : O Tema Livre aprovado deve rá se r
apresentado preferencialmente pelo primeiro autor do trabalho, ma s
poderá ser apresen tado por um dos c oautores descritos no tr abalho .



Para as demais modalidades (Jovem Pesquisador e Iniciação Científica) : O
autor principal deve ser o apresent a dor do tr abalho.



O apresentador obrigato riament e de verá esta r inscrito no Congresso e seu
nome deverá ser confirmado no mom ento da confirmação d a apresen taç ão
do trab alho.



APRESENTAÇÃO ORAL: serão destinados 15 minutos, sendo 10 minutos
para a exposição do autor e os últimos 5 minutos para perguntas e
respostas da plateia e deba tedores . OBS.: Ocasionalmente, os autores das
modalidades Pesquisador e Jovem Pesquisador podem ser convidados a
apresentarem o trabalho em sessões da Prog ramação Científica do
Congresso Brasileiro de Cardiologia.



APRESENTAÇÃO PÔSTER: serão destinados 3 minutos, sendo 2 minutos
para a exposição do autor e 1 minuto para perguntas e respostas dos
debatedor es.



É obrigatória a presença do apres entador duran te todo o período de
avaliação dos dem ais colegas qu e estão apr esentando no mesmo
período/sessão. Caso contrá rio , o tr a balho poderá ser desclassificado.



Detalhes sobre os horários, dura ção e formato das apr esentaçõ es
(oral/pôster) estarão disponíveis em brev e no site do congresso
(https://www.sbc2020.com.br/apresentacoesorais/https://www.sbc2020.com.br/apresentacoes-posteres).



Aqueles que confirmarem sua part icipação, porém não compa rec ere m
para a apr esentaç ão sem justificativa prévia, ser ão impedidos de
participar da apr esentaç ão de t rabal hos pelos próximos 3 anos.

PUBLICAÇÃO


Os resumos de todos os trabalh os aprovados serão publicados em
suplemento eletrônico dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia;



O autor de cada t rabalho vencedor poderá submeter o artigo original em
até 60 dias após o evento, para a publicação nos Arquivos Brasileiros de
Cardiologia.

CERTIFICADOS
Os cer tificados só serão disponibilizados para aqueles que apresent ar e m o
trabalho no congresso. Os certificados dos trabalhos apresentados poderão
ser retir ados atr avés do si te (https://www.sbc2020.com.br/), em data a ser
divulgada posteriormente;

CONTAT OS
E-mail s: resumos@ccmew.com; cienti fico@cardiol.br
Telefones : (51) 99402-0570 / (21) 99465 -0578

