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NORMAS PARA ENVIO DE TEMAS LIVRES E RELATOS DE CASO 
 

 

REGRAS PARA O ENVIO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS (TEMA LIVRE E 

RELATOS DE CASO) 
 

1. Os campos CPF e data de nascimento, apresentados na tela inicial do sistema, são de 

preenchimento obrigatório. Caso o autor já tenha feito algum cadastramento junto à Sociedade 

Brasileira de Cardiologia (SBC), seus dados serão recuperados nessa etapa, tornando-se 

desnecessário o preenchimento do restante do formulário, podendo este ser usado apenas para 

atualização de dados cadastrais; 

2. A data limite para o envio dos Temas Livres e Relatos de Caso será às 00:00 horas (horário de 

Brasília/DF) do dia 14/06/2019 (domingo). 

3. O preenchimento e envio serão feitos exclusivamente por meio eletrônico: 

http://tl.cardiol.br/temaslivres/eventos.asp e http://www.sbcrn.org.br 

4. Siga as instruções na tela, clicando nos locais indicados. As páginas apresentadas 

demonstrarão, de forma sequencial, a formatação requisitada pelo congresso; 

5. Será permitida a participação de até 04 (quatro) Instituições por tema. O número máximo de 

participantes nos Temas Livres e Relatos de Caso será de 10 (dez), sendo 01 (um) autor e 09 

(nove) co-autores. Não há limite de trabalhos a ser submetidos por parte dos participantes.  

6. O sistema disponibiliza o percentual de 0 a 100% de espaço para preenchimento, equivalente a 

no máximo 2500 (dois mil e quinhentos) caracteres. 

7. É possível realizar o processo de cópia de outro programa (geralmente WORD), inserindo 

diretamente no espaço destinado ao tema livre, na página eletrônica específica. Os ajustes serão 

automáticos. Todo conteúdo que exceder o limite estabelecido será desconsiderado pelo sistema. 

8. O trabalho deverá ser apresentado de forma estruturada: Introdução, Objetivo, Método, 

Resultados e Conclusão.  

9. Os nomes dos autores, a(s) Instituição(ões) e as referências bibliográficas, não deverão ser 

mencionados no corpo do texto. Serão aceitas até 05 (cinco) abreviaturas diferentes em cada 

tema, destacadas entre parênteses, após a palavra completa. Os resultados devem ser expostos do 

modo mais claro possível e as conclusões devem ser baseadas nos dados apresentados. Os 
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trabalhos com resultados e conclusões como: “os resultados serão apresentados e discutidos…”, 

não serão aceitos para apresentação. Não é permitido submeter o mesmo artigo a mais de uma 

categoria, sob penalização de desclassificação. 

10. Os Temas Livres e os relatos de Caso poderão ser enviados apenas nos idiomas inglês e 

português. Os resumos deverão ser inéditos, não tendo sido previamente publicados ou 

apresentados em congressos em anos anteriores. O autor não poderá enviar mais de um resumo 

baseado em um mesmo trabalho de investigação. 

11. Os assuntos abordados nos temas Livres e Relatos de Caso deverão estar inseridos nas 

categorias por assunto abaixo: 

 

EQUIPE MULTIPROFISSOIONAL E A PANDEMIA COVID 19 

 Aleitamento Materno e COVID19; 

 Medidas de promoção à saúde em meio à pandemia pelo COVID19; 

 Comunicação à população e familiares dos pacientes com COVID19; 

 Saúde mental dos profissionais de saúde durante pandemia pelo COVID19; 

 Manejo de ventilação mecânica nos pacientes com COVID19; 

 Cuidados à pacientes com COVID19; 

 Equipamentos de Proteção Individual no cuidado de pacientes COVID19; 

 Reabilitação à pacientes com COVID19; 

 A morte e o morrer na Pandemia COVID19. 

 Implicações de isolamento social para crianças e adolescentes; 

 Assistência multiprofissional aos pacientes pediátricos com COVID19; 

 Assistência multiprofissional aos pacientes cardiopatas com COVID19. 

 Epidemiologia do COVID19; 

 Fisiopatologia do COVID19; 

 Diagnóstico do COVID19; 

 Terapêutica do COVID 19; 

 Intervenções respiratórias na pandemia pelo COVID19; 

 Pediatria e neonatologia no cenário da COVID19; 
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 Cardiologia e COVID19; 

 Eventos cardiovasculares nos pacientes com COVID19. 

 

CARDIOLOGIA 

 

 Epidemiologia das doenças crônicas na infância; 

 Cardiologia Pediátrica Geral; 

  Cardiologia Fetal; 

  Cardiopatias Congênitas no Adulto; 

  Cardiopatias adquiridas; 

 Cardiologia preventiva; 

 Miocárdio e pericardiopatias; 

 Hipertensão arterial pulmonar na infância como sequela de cardiopatias 

congênitas no adulto; 

 Imagem Cardiovascular; 

 Terapia Intensiva; 

 Cirurgia Cardíaca; 

 Cateterismo Cardíaco/Intervenção; 

 Arritmias/Estimulação Cardíaca; 

 Experimental/Ciência Básica. 
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EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E CARDIOLOGIA  

 Promoção à saúde de crianças, adolescentes e adultos aos distúrbios 

cadiológicos; 

 Políticas de saúde aos distúrbios cadiológicos nos ciclos de vida; 

 Assistência multiprofissional à criança cardiopata; 

 Organização da assistência à criança cardiopata; 

 O cuidado em equipe na Unidade de Terapia Intensiva; 

 Alimentação e nutrição de pacientes com distúrbios cadiológicos; 

 Reabilitação à pacientes cardiopatas; 

 

12. Ao final do texto o autor poderá seguir duas opções:  

a. Salvar o texto digitado como rascunho e não o enviar, podendo realizar modificações até a 

data limite estipulada ou; 

b. Selecionar a opção enviar, submetendo o mesmo de forma definitiva para o julgamento, não 

sendo então permitida nenhuma alteração.  

 

ATENÇÃO 1: Os trabalhos que não forem enviados e/ou estiverem em modo rascunho, não 

serão submetidos a julgamento. 

ATENÇÃO 2: Certifique-se se o envio está sendo feito para a categoria por assunto relacionada 

ao trabalho. 

 

13. O autor responsável pelo envio do trabalho receberá por e-mail um protocolo e um resumo 

do cadastro individual com seus dados e dos coautores; 

14. A relação de trabalhos aceitos será publicada em nosso site http://www.sbcrn.org.br; 

15. Os trabalhos aceitos serão disponibilizados no sítio do congresso, portanto não haverá 
apresentação em qualquer modalidade de apresentação; 
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16. Os Temas Livres e Relatos de Caso enviados serão analisados de modo criterioso por 

membros designados pelos membros da Comissão Científica do Evento composta por uma 

equipe multiprofissional. Cada trabalho será avaliado por no mínimo dois julgadores distintos de 

maneira cega. Temas com notas discrepantes serão julgados novamente por comissão escolhida 

pela coordenação científica; 

17. A média final de cada Tema Livre não será informada aos autores; 

18. Serão selecionados os 10 trabalhos com maior pontuação entre as categorias para premiação 

no encerramento do congresso. 
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