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Instruções para envio e preparação do resumo 
 
Período de Envio de Resumo: até 30 de Setembro de 2018 

 
Áreas do conhecimento: Serão aceitos resumos de trabalhos realizados 
em Humanos ou Animais nas áreas a seguir: Fisiologia do Esforço, 
Fisiologia Cardiorrespiratória, Fisiologia Cardiorenal, Cardiologia, Nutrição 
esportiva ou funcional com ênfase no aparelho cardiovascular, Efeitos de 
produtos naturais no sistema cardiovascular, Reabilitação Cardiovascular, 
Estudos epidemiológicos com ênfase no aparelho cardiovascular, Biofísica 
do Coração, Fisiologia vascular, Estudo da Fisiopatologia de doenças 
cardiovasculares, cardiorenais e cardiometabólicas e afins. 
 
Formas de apresentação: Os resumos aceitos pelo comitê avaliador serão 
apresentados apenas como comunicação oral e serão publicados nos Anais 
do Evento em mídia digital.  
 
Premiações: Os melhores resumos e apresentações poderão ser 
selecionados para concorrer ao prêmio de melhor trabalho do evento e 
menções honrosas. 
 
Formato do Resumo: 
• Todos os resumos deverão obrigatoriamente seguir a formatação descrita 
a seguir. Resumos fora de formatação serão rejeitados. 
• Resumos poderão ser submetidos em português ou inglês. Entretanto, 
resumos submetidos com múltiplos erros ortográficos e gramaticais serão 
rejeitados. 
• O resumo deve conter título, seguido pelos nomes dos autores, 
identificação do Departamento, Instituição e Estado onde o trabalho foi 
realizado. 
• O resumo deverá conter no máximo 2500 caracteres (incluindo espaços, 
título e demais tópicos). 
• O resumo deve conter: introdução, objetivos, métodos, resultados, 
conclusões e apoio financeiro (se houver). 
• Quando os experimentos que compõem o resumo envolverem animais ou 
seres humanos deve-se, obrigatoriamente, adicionar o código da aprovação 
(protocolo/ processo/ número) em comitê de ética em experimentação 
animal ou humana no item material e métodos do resumo. Se achar 
necessário, o comitê avaliador poderá exigir o envio do documento 
digitalizado (pdf) da aprovação do Comitê de Ética Experimental da 
Instituição por e-mail. 
• No caso de trabalhos com seres humanos, certas informações relevantes 
para o trabalho, como idade e gênero, devem ser citadas. 
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• No caso do uso de animais de laboratório, devem ser identificados a 
espécie, a idade, o peso e o gênero. 
• Os resultados quantitativos não serão aceitos sem os valores numéricos 
(e.g.: número de amostras, média e erro padrão; porcentagem do controle, 
etc...). 
• As citações de referências bibliográficas devem ser evitadas.  
 
Envio: Cada inscrição somente dará direito à submissão de um resumo. Os 
resumos somente poderão ser enviados para o email:  
 
fisiocardiose@gmail.com. 
 
Caso tenha dificuldades, entre em contato conosco: 
 
fisiocardiose@gmail.com ou (79) 99999-5502 


