
 
 

 

REGRAS PARA APRESENTAÇÕES NAS SESSÕES CIENTÍFICAS SOBRAC 2019 
 

 
CASOS CLÍNICOS (EEF, MP, ECG) 
 

Regra básica = Os coordenadores se apresentam, apresentam o palestrante e os debatedores 

conforme informações oficiais do minicurrículo e descrevem as regras básicas da sessão. O 

palestrante desta sessão deve preparar um caso clínico com traçados interessantes  (seus ou 

de outros colegas que lhe cedam) para discussão e debate. O caso clínico e os traçados 

devem ser entregues antecipadamente aos debatedores durante a realização da sessão ou 

enviados por email para cada um dos debatedores. 

Duração = 1 hora 

Participantes =1-2 coordenadores e 5 a 7debatedores/apresentadores 
 

 

CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS 

 

Regra básica: Temas de relevância serão discorridos por dois conferencistas internacionais 

Duração: 60 min. 

Participantes: 1 presidente e 2 conferencistas. 

Dinâmica: O presidente se apresenta e introduz o conferencista, conforme informações do 

minicurrículo. Em seguida, o presidente disporá de até 3 minutos para destacar a importância 

do tema. Cada palestrante terá cerca de 20 a 25 minutos para sua apresentação e deverá 

objetivar, sempre que possível, o “estado da arte” do tema a ser abordado. Ao término das 2 

conferências, excepcionalmente neste caso, serão permitidas interações entre a plateia e os 

conferencistas, as quais serão conduzidas pelo presidente da sessão por um período máximo 

de 15 minutos.  

 

CONTROVÉRSIA  

 

Regra básica: apresentação de 2 posições distintas a respeito de assunto polêmico (agonista 

x antagonista) com comentários do moderador, sem intervenção da plateia.   

Duração: 55 a 60 min. 

Participantes: 1 moderador e 2 debatedores 

Dinâmica: O moderador se apresenta, introduz os debatedores conforme informações oficiais 

do mini currículo e descreve as regras básicas da sessão. Em seguida, o moderador destaca a 

importância do tema polêmico e, para isso, dispõe de 3 minutos, podendo utilizar slides. 

Agonista – 20 minutos 

Antagonista – 20 minutos 

Réplica do agonista – 5 minutos 

Tréplica do antagonista – 5 minutos 



 
 

Ao término do debate o moderador dispõe de 2 minutos para suas considerações finais e 

encerramento da sessão. 

 

CURSO INTERATIVO DE CASOS CLÍNICOS (MEGACURSO) 

 

Regra básica: Como se trata de um curso com objetivos didáticos, direcionado ao 

cardiologista clinico, os casos deverão ser apresentados por médicos que já tenham terminado 

sua formação em cardiologia. O apresentador deverá ser autor ou co-autor do caso, tendo 

pleno domínio e conhecimento do mesmo e apto a responder os questionamentos na 

discussão clínica. Cada apresentador poderá apresentar apenas um caso. Sendo classificado 

mais de um caso do mesmo autor, as apresentações dos demais casos deverão ser feitas por 

um dos co-autores dos casos. Cada caso terá, impreterivelmente, 25 minutos para 

apresentação e discussão, cabendo ao apresentador a exposição do caso e ao coordenador 

da sessão comandar a discussão. 

Preparação do Caso Clínico 

Os casos clínicos deverão ser preparados em formato de power point, não ultrapassando o 

limite máximo de 10 slides por apresentação e mais 4 slides, com uma pergunta em cada, 

distribuídos no decorrer da apresentação (total: 14 slides).  As perguntas deverão ser de 

múltipla escolha com cinco alternativas, sendo apenas uma delas correta (indicar a alternativa 

correta com a cor vermelha no envio do caso).  As perguntas deverão estar diretamente 

relacionadas ao raciocínio clínico do caso (hipóteses diagnósticas, condutas e achados 

esperados) permitindo que se desenvolva a discussão com a plateia e os debatedores. 

Duração: 90 a 120 min – Cada período terá a apresentação de 5 casos (25 minutos para cada 

caso).  

Participantes: 

 2 coordenadores 

 6 a 9 debatedores 

 5 ou 6 autores de casos 
Coordenador/apresentador: 

Deve apresentar os temas a serem abordados, explicar à plateia o funcionamento da sessão 

e dos aparelhos de interatividade, devem procurar coordenar o tempo dos participantes, 

interrompendo-os e até eliminando a formulação de algumas perguntas, se necessário. 

Deve compor a mesa, apresentando os participantes da mesma e convocar os autores dos 

casos. 

Ao final da sessão deverá também apresentar a porcentagem de acertos da plateia, 

premiando os participantes com melhor desempenho. 

Componentes da mesa: 

A cada pergunta do apresentador, após a resposta da plateia e tabulação do resultado, 

devem emitir parecer quando solicitados pelos coordenadores, utilizando não mais de 1 

minuto por resposta. 



 
 

Na discussão do caso opinam espontaneamente ou quando solicitados, podendo também 

fazer perguntas ao autor do caso. 

Autores: 

Apresentam o caso (em 25 minutos) com as questões que serão feitas à plateia pelo 

coordenador. Após a tabulação das sugestões da plateia, apresentam a solução tomada e 

as vantagens dos recursos utilizados. 

O material apresentado pelos autores: 

- descrição do caso 

- exames 

- perguntas diagnósticas 

- perguntas terapêuticas 

- imagens utilizadas para comentário do autor 

 

 

MESAS-REDONDAS 

 

Regra básica = Quatro a cinco apresentações distintas, sobre temas correlatos, com duração 

de 10, 12, 15 ou 20 minutos cada, dependendo da sessão. Ao término das apresentações, os 

coordenadores dirigem a discussão entre a plateia e os palestrantes. 

Duração: 70 a 90 min 

Participantes: 2 coordenadores e 4 ou 5 palestrantes 

Coordenador: deve contatar, assim que aceitar o convite, todos os apresentadores para 

discutir as regras básicas, procurando estabelecer os limites de abordagem dos temas de cada 

um para que não ocorram repetições ou exclusões. 

Palestrantes: devem respeitar os acordos estabelecidos junto aos coordenadores realizando 

apresentação objetiva e concisa respeitando rigorosamente o tempo estabelecido e 

utilizando entre 1 e 2 slides por minuto. Estes devem estar contidos em pen drive e deverão ser 

entregues no mídia-desk, com antecedência de pelo menos 4 horas. ATENÇÃO! não haverá 

recurso técnico para apresentação através de laptops próprios.   

Dinâmica: os coordenadores se apresentam, introduzem o tema, definem a regra básica da 

mesa-redonda e introduzem os apresentadores, utilizando as informações fornecidas pelo mini 

currículo. Imediatamente depois da última apresentação, a palavra é dirigida à plateia para 

perguntas dirigidas aos palestrantes. 

 

 

TEMA LIVRE (oral) – SESSÃO EDUARDO SOSA   

  

Regra básica = apresentação de 10 trabalhos selecionados (5 por dia), que serão julgados por 

uma mesa e questionados pela plateia, cuja interação é primordial.   

Duração = 1h15 min 

Participantes =2 Coordenadores em cada sessão +7 avaliadores 



 
 

Dinâmica = os coordenadores se apresentam, em seguida, um dos coordenadores anuncia o 

trabalho assim como a instituição onde foi desenvolvido, os autores e a posição do 

apresentador (obrigatoriamente um dos autores do trabalho). Este dispõe de 10 minutos, 

rigorosamente controlados, em seguida um dos avaliadores fará comentários objetivos e 

concisos, e 5 minutos para avaliação e debate. Imediatamente, a plateia é convocada a 

participar.  

Aos avaliadores caberá também a função de julgar os trabalhos apresentados conforme 

regras regulamentadas pela Comissão Científica. 

Normas para julgamento dos melhores trabalhos do Congresso Brasileiro de Arritmias por área: 

Serão considerados candidatos apenas os trabalhos selecionados para tema livre oral. 

Os critérios utilizados para pontuação do julgamento serão entregues no evento. 

O trabalho que obtiver a maior média das pontuações aferidas pelos julgadores será 

declarado vencedor como Melhor Tema Livre apresentado no congresso 2019 e receberá o 

prêmio “EDUARDO SOSA” 

 

TEMA LIVRE  (E-pôster/pôster) 

 

Regra básica = Trabalhos selecionados pela CC, que permanecem expostos em amplo salão 

durante longo período, serão apresentados na área de exposição.  

Duração = 30 minutos (intervalo das sessões científicas) 

Participantes =2 debatedores e um dos autores do tema livre (pôster) 

Dinâmica = Em horário predeterminado, os debatedores se apresentam e, em seguida, um dos 

debatedores anuncia o trabalho assim como a instituição onde foi desenvolvido, os autores e 

a posição destacada do apresentador (um dos autores do trabalho). Este dispõe de 8 minutos, 

rigorosamente controlados, para apresentar o estudo. Em seguida um dos debatedores faz, 

em  2 ou 3 minutos, comentários objetivos e concisos.  

 


