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TEMAS LIVRES
Mensagem da Coordenadora de Temas Livres da Sociedade Brasileira de Cardiologia
Prezados colegas,
Os temas livres apresentados no Congresso Brasileiro de Cardiologia representam a produção científica nacional na
área cardiovascular no Brasil. Trata-se da oportunidade mais significativa de apresentar e divulgar à comunidade
científica cardiológica o que tem sido produzido na área e discutir estes achados com outros especialistas, colocando
em perspectiva a sua futura aplicação clínica e/ou vislumbrando a oportunidade de mais estudos sobre o tema.
Além dos temas livres para pesquisadores médicos e não médicos, manteremos a categoria de temas livres de
iniciação científica (alunos de medicina) e temos a satisfação de anunciar a criação da categoria de temas livres para
residentes médicos. As categorias de Iniciação Científica e Residentes Médicos exigem que o primeiro autor comprove
a sua condição de aluno de graduação de medicina e de residente médico, respectivamente. Estas iniciativas têm por
objetivo estimular a atividade de pesquisa entre as novas gerações de cardiologistas e valorizar a participação do jovem
na Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Acreditamos fortemente que a atividade de pesquisa estimula a boa prática clínica, motiva o médico a manter-se
sempre atualizado e permite uma atitude crítica mais aguçada frente ao exercício diário da medicina, sendo portanto,
importante ferramenta para formação médica e para a prática cardiológica.
Em 2017, todo o sistema de submissão e julgamento dos temas livres foi reformulado, mais adequado às necessidades
de cada etapa do processo, agregando maior agilidade e com layout mais amigável e moderno.
O período de submissão dos temas-livres será de 28 de abril a 12 de junho de 2017 e este processo será feito
exclusivamente por via eletrônica no endereço: http://www.cardio2017.com.br/trabalhos/ index.php#topo
Os temas livres aprovados serão apresentados sob a forma oral ou pôster. Vale destacar que os primeiros autores dos
trabalhos aprovados (oral ou pôster) receberão 50% de desconto no valor da inscrição do congresso.
Pretendemos dar o maior destaque possível a estas atividades e premiaremos os melhores trabalhos, conforme a
categoria. Veja quadro abaixo:
Modalidade

Categorias

Prêmios

Pesquisadores

Melhor Jovem Investigador
Melhor Pesquisador Sênior
Melhor Pôster

1º lugar – R$ 5.000,00 | 2º lugar – R$ 3.000,00
1º lugar – R$ 7.000,00 | 2º lugar – R$ 4.000,00
1º lugar – R$ 7.000,00 | 2º lugar – R$ 4.000,00

Residentes

Melhor Oral - Residentes
Melhor Pôster - Residentes

1º lugar – R$ 2.000,00 | 2º lugar – R$ 1.000,00
1º lugar – R$ 2.000,00 | 2º lugar – R$ 1.000,00

Melhor Oral - Iniciação Científica

1º lugar – Livro texto da SBC – 2ª Edição + 01 inscrição
para o 73º CBC | 2º lugar – 01 inscrição para o 73º CBC
1º lugar – Livro texto da SBC – 2ª Edição + 01 inscrição
para o 73º CBC | 2º lugar – 01 inscrição para o 73º CBC

Iniciação Científica
(alunos de medicina)

Melhor Pôster - Iniciação Científica

Queremos contar com a pesquisa realizada em todos os ambientes em que a ciência cardiovascular está presente, desde
as universidades até os consultórios médicos, nas áreas clínica e experimental, tanto em nível público como privado.
Nosso compromisso é valorizar ao máximo a atividade de pesquisa e a análise crítica da ciência cardiovascular
praticada em nosso país.
Esperamos a participação de todos!
Grande abraço,

Andréa Araujo Brandão
Coordenadora de Temas Livres
72º Congresso da Sociedade Brasileira
de Cardiologia
13

1ª CIRCULAR

Regras
Confira as regras das 03 modalidades:
TEMAS LIVRES
PESQUISADORES

TEMAS LIVRES
ALUNOS DE MEDICINA

TEMAS LIVRES
MÉDICOS RESIDENTES
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