NORMAS PARA APRESENTAÇÃO
TEMAS LIVRES E TRABALHOS PARA OBTENÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA


Os trabalhos na íntegra, aprovados para apresentação oral ou em pôster, deverão ser
enviados via e-mail para conselhocientifico@sbcec.com.br até o dia 03/03/2019.

O não comparecimento do apresentador no horário e local previamente definidos ensejará
a suspensão do direito de submissão e apresentação de trabalhos nos Congressos da SBCEC
por três (3) anos.
APRESENTAÇÃO EM MODALIDADE ORAL


O apresentador irá dispor de 10 minutos para apresentação, destinados para a explanação
do autor, seguidos de 5 minutos para considerações da banca e perguntas da plateia.

Os apresentadores devem se apresentar no Mídia Desk do evento para fazer o download
de seus arquivos com, no mínimo, 1 hora de antecedência do início da sessão de apresentação.
Título

Data e horário
de
apresentação

Fernando Oliveira e
Sales Cyrino

Relato de caso: hemofiltração venovenosa contínua
associada ao líquido de hemodiálise durante ECMO benefícios metabólicos e balanço hídrico

05/04/2019
15:00

Luiz Fernando Caneo

Práticas da perfusão pediátrica no Brasil: análise dos
resultados obtidos através questionário eletrônico
(survey).

05/04/2019
15:40

Valdir Assis dos Reis
Filho

Benefícios da monitorização contínua da PCO2 obtida
através de um sistema aplicado ao escape do
oxigenador de membrana do circuito de circulação
extracorpórea.

05/04/2019
15:20

Autor responsável
pela submissão

APRESENTAÇÃO EM MODALIDADE PÔSTER


O apresentador irá dispor de 5 minutos para apresentação do seu pôster para a comissão
julgadora, seguidos de 5 minutos para perguntas da comissão avaliadora. Os autores
apresentarão o tema de forma sintética, atendo-se aos objetivos, à descrição sumária do método
e à exposição dos resultados. Neste tipo de apresentação não cabem considerações
introdutórias, nem comentários. Tais informações estarão disponíveis no pôster, para consulta
dos interessados.

O pôster deverá ter 150cm de altura e 96cm de largura, com título em destaque na parte
superior e letras visíveis para uma leitura de pelo menos 2m de distância.
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Os pôsteres serão afixados na forma de cartazes, permanecendo expostos durante um
turno. Os autores são responsáveis pela fixação e retirada do pôster do local determinado.
Haverá material no local para facilitar a fixação.

Horários para colocação e exposição dos pôsteres:

TURNO MANHÃ: colocação às 08:30, retirada às 12:30
TURNO TARDE: colocação às 13:30, retirada às 18:30

Local: próximo ao Auditório 02, em frente às salas B20/B21.

As sessões de apresentação de pôsteres serão dirigidas por dois avaliadores, cuja tarefa
será chamar os apresentadores, controlar o tempo das apresentações e dirigir as discussões.

Na área de pôsteres haverá uma recepcionista para orientar e auxiliar os autores na
fixação dos trabalhos e para assessorar os avaliadores na apresentação.
Autor responsável pela
submissão

Carla Helena Pereira

Gabrielle Barbosa
Borgomoni

Heloise Kozenko de
Almeida

Jéssica Cristina Diniz

Jéssica Thais Fontoura de
Oliveira

Juliana Berendonk Leitão
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Título
A circulação extracorpórea em cirurgia
para correção de Tetralogia de Fallot no
adulto: relato de caso
Impacto Atual da Circulação
Extracorpórea na Cirurgia de
Revascularização Miocárdica no Estado
de São Paulo: Registro Paulista de
Cirurgia Cardiovascular - REPLICCAR
Avaliação dos dados coletados sobre
saturação venosa durante o
procedimento de circulação
extracorpórea e suas possíveis
influências no tempo de internação
hospitalar em pacientes submetidos à
cirurgia de revascularização do
miocárdio.
Atuação do enfermeiro na Circulação
Extracorpórea
Soro Fisiológico 0,9% vs. Ringer Lactato:
efeitos sobre a função renal no pósoperatório de cirurgia de
revascularização do miocárdio com
circulação extracorpórea, um Ensaio
Clínico Randomizado.
Suporte hemodinâmico por ECMO em
criança em pós-operatório imediato de
transplante cardíaco

Data e horário
de
apresentação

Referência
do local
para
fixação

05/04/2019
10:00

P1

05/04/2019
10:00

P2

05/04/2019
10:00

P3

05/04/2019
10:00

P4

05/04/2019
10:00

P5

05/04/2019
10:00

P6
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Luiz Fernando Caneo

Luiz Fernando Caneo

Márcia Villanova Brasil

Maria Letícia Calvaca
Furtado de Medeiros

Maria Marta Helena Corrêa

Maria Paula Calvaca
Furtado de Medeiros
Marília Abrantes Giordano
Matheus Mittmann
Hennemann

Roberta Senger

Sérgio Luis de Jesus
Silvia Helena Dolavale
Pimenta
Valesca Resende dos
Santos
Victor do Espírito Santo
Rodrigues
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Avaliação in-vitro da drenagem venosa
assistida por vácuo comparada a
drenagem assistida por bomba
centrífuga num circuito pediátrico.
A circulação extracorpórea com bomba
centrífuga na linha arterial compromete o
fluxo de perfusão quando associada a
drenagem venosa assistida por vácuo:
estudo in vitro em circuito pediátrico
Estudo Comparativo entre Duas
Técnicas de Circulação Extracorpórea
em Pacientes Submetidos a Cirurgia de
Revascularização do Miocárdio

05/04/2019
10:00

P7

05/04/2019
10:00

P8

05/04/2019
10:00

P9

05/04/2019
10:00

P10

05/04/2019
16:00

P11

05/04/2019
16:00

P12

05/04/2019
16:00

P13

05/04/2019
16:00

P14

05/04/2019
16:00

P15

Soluções cardioplégicas: um mapa de
sua utilização no Brasil

05/04/2019
16:00

P16

Lesão de válvula aórtica por acidente
automobilístico: relato de caso
A atuação do enfermeiro perfusionista no
período transoperatório e pós-operatório
imediato de cirurgia cardíaca diante dos
benefícios e complicações

05/04/2019
16:00

P17

05/04/2019
16:00

P18

Uso da cardioplegia Del Nido Modificada
na cirurgia cardíaca em adultos.

05/04/2019
16:00

P19

As consequências das cirurgias
cardíacas para a gestante e para o feto
Padronização da rotina para otimização
de hematócrito normal a alto na
hemodiluição em circulação
extracorpórea de um determinado
serviço de cirurgia cardíaca
As complicações no pós-operatório de
uma cirurgia de revascularização do
miocárdio com ou sem Circulação
Extracorpórea
Estudo das cardiopatias congênitas CIA
e CIV: revisão de literatura
Análise comparativa de dois métodos
distintos de condução da circulação
extracorpórea
Qualidade de vida após revascularização
do miocárdio sem circulação
extracorpórea em pacientes adultos:
revisão sistemática de ensaios clínicos
randomizados
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AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO DE TRABALHOS
A) AVALIAÇÃO
Os trabalhos aprovados para apresentação no Congresso Brasileiro de Circulação
Extracorpórea, sendo eles em apresentação de tema livre oral ou na sessão de pôsteres, e
enviados por completo serão avaliados pela Comissão Julgadora conforme os critérios abaixo:


Trabalho completo enviado:
TEMAS LIVRES
1. Título: corresponde ao exposto no trabalho?
2. Objetivo: é claro e define o problema?
3. Métodos: possuem clareza, coerência e consistência?
4. Resultados: correspondem aos objetivos do trabalho?
5. Discussão: é relevante e relacionada aos resultados?
6. Originalidade: o assunto é inédito, de relevância ou já repetido?
7. Escrita: linguagem adequada e obediência às normas ortográficas
8. Formatação: está de acordo com as Normas de Submissão?
RELATOS DE CASO
1. Título: corresponde ao exposto no trabalho?
2. Introdução: bem desenvolvida e com boa base para o caso?
3. Descrição do caso: detalhado e reprodutível?
4. Discussão: é relevante e relacionada ao caso?
5. Conclusão: possui pertinência e coerência?
6. Originalidade: o assunto é inédito, de relevância ou já repetido?
7. Escrita: linguagem adequada e obediência às normas ortográficas
8. Formatação: está de acordo com as Normas de Submissão?



Apresentação:
1. Tempo: 10min oral e 5min pôsteres.
2. Qualidade dos recursos: tamanho (pôsteres) e aspectos visuais
3. Domínio do tema e respostas aos avaliadores
4. Didática: clareza e postura

B) PREMIAÇÃO
Os melhores trabalhos nas categorias abaixo serão premiados. Eles serão publicados na
íntegra na Revista Circulando da SBCEC, mediante assinatura de um termo de autorização.
 Melhor Estudo Clínico: Prêmio Antônio Gilberto Martins
 Melhor Relato de Caso: Prêmio Otoni Moreira Gomes
 Melhor Trabalho Experimental: Prêmio Domingo Marcolino Braile
 Melhor Revisão Sistemática: Prêmio Maria Helena Leal de Souza
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O melhor trabalho entre todos estes será premiado com a inscrição no próximo Congresso
Brasileiro de Circulação Extracorpórea e as passagens aéreas para o evento.
o O prêmio é somente ao autor principal, pessoal e intransferível a terceiros;
o A passagem aérea é concedida somente ao ganhador; não estão inclusos
acompanhantes;
o Os dados pessoais e data de escolha para compra da passagem aérea deverão ser
fornecidos à SBCEC com antecedência mínima de 4 meses da data do Congresso;
o Em hipótese alguma será permitida a transferência de data ou destino da passagem após
a compra;
o Em caso de perda do vôo, as despesas extras serão custeadas pelo ganhador;
o Caso o ganhador resida na cidade de realização do próximo Congresso, o benefício da
passagem aérea – e somente este – poderá ser adiado para o Congresso subsequente.
A definição dos demais prêmios ficará ao critério da diretoria da SBCEC.

Campinas, 21 de fevereiro de 2019.

Élio B. de Carvalho Filho
Presidente da SBCEC
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Fábio Murillo Costa
Vice-Presidente da SBCEC

Sintya T. Chalegre
Diretora do Conselho
Científico da SBCEC
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