TRABALHOS APROVADOS PARA O 36° CONGRESSO BRASILEIRO DE
CIRCULAÇÃO EXTRACORPOREA

TRABALHOS SELECIONADOS PARA APRESENTAÇÃO ORAL
Trabalhos aprovados
Autora: Andréia Cristina Passaroni
Título: Circulação extracorpórea como suporte para implante de dispositivo de assistência
ventricular esquerda.
Autora: Ângela Pereira Lopes de Oliveira
Título: Visita pré-operatória do perfusionista: humanização, segurança e pesquisa.
Autora: Rebeca Sampaio Góes Cavalcante
Título: Gestantes submetidas à cirurgia valvar com circulação extracorpórea. Série de
casos.

Trabalhos pendentes
Autora: Michele Santana Lima Dos Santos
Título: Cirurgia de Bentall e de Bono em paciente com aneurisma de aorta: Relato de
Caso.
Adequar resumo de acordo com as NORMAS PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO
DE TEMAS LIVRES do XXXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRCULAÇÃO
EXTRACORPÓREA, de acordo com o item 4.6, apresentando Resultados e Conclusões
baseadas nos dados apresentados.
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TRABALHOS SELECIONADOS PARA APRESENTAÇÃO EM PÔSTER
Trabalhos aprovados
Autora: Cinthia De Lima Costa Silva
Titulo: Oxigenação extracorpórea por membrana no tratamento das doenças cardíacas e
pulmonares: revisão integrativa na literatura latino americana
Autora: Daniele Gomes de Araújo
Título: Controle glicêmico no transoperatório de cirurgia cardíaca com circulação
extracorpórea
Autora: Karine Moreira Rulka
Título: Formação de trombo intracardíaco em paciente com uso de ECMO: relato de caso

Trabalhos pendentes
Autora: Elaine Maria Alves Thomé Pereira
Título: Estudo comparativo entre plasma lyte e ringer com lactato como prime na
circulação extracorpórea em crianças até 10kg
Adequar resumo de acordo com as NORMAS PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO
DE TEMAS LIVRES do XXXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRCULAÇÃO
EXTRACORPÓREA, de acordo com os itens 4.5 ou 4.6. Informar a instituição de origem.
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ORIENTAÇÕES
- Os trabalhos pendentes precisam de alterações pontuais para serem aceitos. O autor
correspondente possui 07 dias para envio da correção sugerida pela Comissão Científica
para o e-mail conselhocientifico@sbcec.com.br
- Os trabalhos para obtenção de Título devem ser enviados completos até a data de
02/02/2018 de acordo com o MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÍTULO DE ESPECIALISTA
EM CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA (Versão 001/2017).
- Os trabalhos de Tema livre deverão ser enviados na íntegra até o dia 12/03/2018 pelo email conselhocientifico@sbcec.com.br de acordo com as NORMAS PARA SUBMISSÃO E
APRESENTAÇÃO DE TEMAS LIVRES do XXXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE
CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA.
- 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.
- Trabalhos selecionados para apresentação na 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.
- Trabalhos selecionados para apresentação na 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. Os autores são responsáveis pela
fixação e retirada do pôster do local determinado. O pôster deverá ter 120cm de altura e
90cm 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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