Quinta-feira - 04 de maio de 2017
PÔSTER
CÓD. TEMA

TÍTULO

CATEGORIA
HORÁRIO: 16:00H / 17:00H

48161

Lesões coronarianas trombóticas: avaliação dos resultados da angioplastia com ou sem trombectomia aspirativa

48283

Oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo: uma opção segura e eﬁcaz para a prevenção tromboembólica em
pacientes portadores de ﬁbrilação atrial

48356

Apresentação atípica da síndrome de may-thurner como causa de TVP e TEP

48441

Anticoagulação em pacientes com ﬁbrilação atrial após AVC isquêmico

47636

Ablação de FA. É possível uma melhora dos resultados com o isolamento elétrico da veia cava superior?

47637

Ablação de ﬁbrilação atrial com cateter PVAC - existe risco de lesão esofágica?

47829

Monitor de eventos sintomáticos à distância na avaliação de arritmias - Qual o nosso perﬁl atual?

47950

Anomalia de Ebstein e taquiarritmia em adulto jovem

48042

Ablação de ﬁbrilação atrial persistente: isolamento de veias pulmonares X ablação estendida - Resultados a médio prazo

48105

Fatores preditores de ﬁbrilação atrial em portadores de cardiomiopatia hipertróﬁca e cardiodesﬁbrilador implantável

48155

Punção guiada por ultrassom em procedimentos de eletroﬁsiologia. Resultados de uma mudança de paradigmas

48160

Displasia arritmogênica do VD e presença de coronária anômala. Uma associação inusitada

48165

Reconstrução geométrica do ventrículo esquerdo: uma alternativa terapêutica para pacientes com tempestade elétrica

Anticoagulação / trombose /
plaquetas / microcirculação

Arritmias / marcapasso /
desﬁbriladores /
ressincronizadores
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PÔSTER
CÓD. TEMA

TÍTULO

CATEGORIA
HORÁRIO: 16:00H / 17:00H

48241

Crioablação de ﬁbrilação atrial. Uma opção segura e eﬁcaz

48244

Crioablação de pacientes com vias acessórias para-hissianas. Análise de série de casos

48245

Posicionamento de eletrodo de ventriculo esquerdo na ressincronização cardíaca orientado pela cintilograﬁa
miocardica Gated Spect determinando superresposta

48414

Atrial Standstil: relato de caso

48123

Melhor prevenir que remediar? Resultados da avaliação de indivíduos assintomáticos com fatores de risco
cardiovascular através da cintilograﬁa miocárdica de perfusão

48301

Associação de variáveis de risco cardiovascular com pressão arterial elevada e sobrepeso/obesidade em estudantes
brasileiros de 10 a 15 anos de idade

48305

Abordagem para cessação de tabagismo em pacientes admitidos em unidade cardiointensiva

48374

Padronização de sistema PCR Multiplex/Snapshot® para análise de polimorﬁsmos genéticos associados à hipertensão e
à obesidade em uma amostra de escolares de 10 a 15 anos: estudo do Rio de Janeiro II

48419

O que o brasileiro sabe sobre o colesterol?

48093

Síndrome Brash? Uma causa frequente e pouco conhecida de bradicardia sintomática

47971

Aneurisma coronariano gigante em paciente assintomático

48022

Associação da variabilidade da pressão arterial em uma mesma consulta e lesão de órgão-alvo em uma população no
nível primário de atenção

Arritmias / marcapasso /
desﬁbriladores /
ressincronizadores

Aterosclerose / dislipidemias /
fatores de risco

Cardiogeriatria

Cardiologia clínica
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PÔSTER
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TÍTULO

CATEGORIA
HORÁRIO: 16:00H / 17:00H

48035

Uso do óxido nítrico (NO) no pós-operatório de troca valvar mitral com hipertensão arterial pulmonar (HAP) e
disfunção de ventrículo direito (VD)

48070

Estenose aórtica

48086

Diferenças na qualidade de vida entre homens e mulheres com doença arterial coronariana estável

48221

Avaliação de metodologia point of care para avaliação de marcador direto de hemólise em amostras séricas de
pacientes em ECMO

48268

Injúria miocárdica após cirurgias não cardíacas: quais fatores hospitalares associados?

48278

Análise das taxas de febre reumática nas regiões brasileiras

48291

Disfunção de bioprótese mitral associado a esquistossomose e hipertensão pulmonar grave

48342

Relato de caso: endocardite pneumocóccica subaguda - Uma evolução incomum

48373

Trombo na aorta toracica aneurismatica como causa de embolia arterial multiple

48432

Uma apresentação mais rara da síndrome de takotsubo: a variante medioventricular

48443

Endocardite de prótese aórtico biológico complicado com abscesso miocárdico e embolização cerebral

48264

Índices de cardiopatias em mulheres em faixa etária gravídica

48050

Perﬁl de utilização de stents farmacológicos em um hospital de referência cardiológica do SUS

48121

Intervenções coronarianas percutâneas: acesso radial versus acesso femoral

Cardiologia clínica

Cardiologia da mulher
Cardiologia intervencionista:
intervenção coronária percutânea,
intervenção valvar
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16:00H
/ 17:00H
HORÁRIO:
16:00H
/ 17:00H

48127

Segurança e perﬁl de utilização da aterectomia rotacional (rotablator®) em um hospital cardiológico da rede pública

48158

Estratégia simples versus complexa no tratamento das lesões bifurcadas

48177

Angioplastia de alto risco com dispositivo de suporte ventricular esquerdo percutâneo

48206

Radial ou femoral. Qual sangra mais?

48215

Utilização do novo dispositivo venturi RX? No tratamento percutâneo de bifurcações

48284

Insuﬁciência aórtica aguda pós troca valvar mitral

48332

Reestenose de múltiplos stents farmacológicos

48435

Angioplastia de tronco de coronária esquerda: qual melhor cenário para abordagem percutânea?

48439

Importância do ultrassom intracoronariano e FFR na abordagem percutânea em coronariopatia complexa

48450

Falencia tardia de angioplastia de bifurcação: o resultado imediato não garante o futuro

48181

Diagnóstico tardio de cor triatriatum: relato de caso

48183

Flutter atrial em criança com coração estruturalmente normal

48185

Complicações graves da endocardite infecciosa: relato de dois casos

48190

Lesão do esqueleto ﬁbroso: desaﬁo diagnóstico e terapêutico

48192

Coronária anômala: desaﬁo diagnóstico, tratamento e evolução clínica

Cardiologia intervencionista:
intervenção coronária percutânea,
intervenção valvar

Cardiologia pediátrica
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CATEGORIA
HORÁRIO: 16:00H / 17:00H

48363

Mortalidade por doenças e malformações do aparelho circulatório em crianças e adolescentes no estado do Rio de Janeiro

48366

Evolução de paciente portadora de hipoplasia do coração esquerdo submetida a transplante cardíaco

48424

Diagnóstico precoce na cardiopatia congênita

47955

Relato de caso de paciente portadora de HIV acometida por doença de chagas

47969

Endomiocardioﬁbrose: diagnóstico clínico e por imagens. Evolução favorável

47970

Cardiomiopatia periparto diagnóstico precoce, evolução clínica e ecocardiográﬁca favorável

48011

Cardiomiopatia adrenérgica em pós-operatório imediato de colecistectomia

48045

Agenesia do pericárdio esquerdo: relato de caso

48062

Disautonomia nos diferentes grupos de risco de morte (escore de rassi) em pacientes com cardiopatia chagásica

48418

Sinoviossarcoma de pericárdio em paciente jovem

48438

Abordagem intervencionista no TEP maciço

48445

Variante médio-ventricular da síndrome de takotsubo: uma rara apresentação da cardiomiopatia induzida pelo
estresse? Relato de caso

48319

Treinamento físico modula o sistema renina-angiotensina hepático em ratos alimentados com frutose

47867

Hipertensão arteria lpulmonar secundária à HIV

Cardiologia pediátrica

Cardiomiopatias / pericárdio /
endocárdio

Ciência básica e translacional
Circulação pulmonar / hipertensão pulmonar
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47589

Minitoracotomia na abordagem cirúrgica da valva aórtica

48005

Embolia pulmonar secundária a mixoma de ventrículo direito

48060

Cirurgia de tirone David: experiência do serviço de doenças da aorta de instituição pública de referência no Rio de Janeiro

48142

Experiência inicial em cirurgia cardíaca video-assistida

48224

Série de casos comparativos entre cirurgia cardíaca minimamente invasiva e a técnica tradicional para abordagem da
valva mitral

48233

Complicações neurológicas em pós-operatório de cirurgia cardíaca

48248

Interrupção do arco aórtico tratado com redirecionamento do ﬂuxo

48254

Implante transcateter de válvula aórtica por via subclávia: tática e técnica

48285

Sindrome de takotsubo em pós operatório imediato de cirurgia cardíaca

48328

Aneurismectomia ventricular esquerda no brasil: registro de mortalidade hospitalar de 1996 a 2014

47995

O resultado da cirurgia de revascularização miocárdica na doença coronariana estável no médio prazo

47996

A adesão ao tratamento clínico dos pacientes submetidos a cirurgia de revascularização miocárdica

48089

Diabetes mellitus está associada a pior qualidade de vida em pacientes com doença arterial coronariana crônica?

48159

Resultados da angioplastia coronariana AD HOC em pacientes com doença coronariana estável

Cirurgia cardiovascular

Doença arterial coronária crônica
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CATEGORIA
HORÁRIO: 16:00H / 17:00H

48188

Linha de cuidado ao obeso grave coronariopata: um relato de caso

47862

Dissecção de aorta ascendente por uso de anabolizante

47951

Dissecção de aorta em paciente com hipertensão secundária à estenose de artéria renal: relato de caso

48071

Aplicabilidade do d-dímero na exclusão de síndromes aórticas agudas: a propósito de um caso

48228

Aneurisma de aorta em paciente portadora de arterite de Takayasu

48409

Relato de caso: proteinúria após abordagem percutânea de estenose da artéria renal

Doença arterial coronária crônica

Doenças da aorta, carótidas,
renais e arterial periférica
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PÔSTER
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TÍTULO

CATEGORIA
HORÁRIO: 16:00H / 17:00H

48358

Evolução da mortalidade por doenças do aparelho circulatório e do produto interno bruto per capita nos municípios
do estado do rio de janeiro

47803

Reabilitação cardíaca em pós operatório de dissecção de aorta Debakey tipo I

48235

Análise das taxas de hipertensão em adolescentes e adultos jovens nos últimos 5 anos

48300

Peso ao nascer e suas associações com pressão arterial e índice de massa corporal em estudantes brasileiros de 10 a 15 anos

48360

Avaliação da função endotelial em pacientes com hipertensão arterial resistente através de pletismograﬁa por oclusão venosa

48415

Avaliação da eﬁcácia e segurança do procedimento de denervação simpática renal na redução da pressão arterial de
24h de hipertensos resistentes em uso de quatro fármacos

47767

Redução da frequência cardíaca com ivabradina ou piridostigmina melhora a função cardíaca e a capacidade de
exercício e reduz marcadores inﬂamatórios em pacientes com insuﬁciência cardíaca

47844

Piridostigmina, mas não Ivabradina, melhora a função autonômica pós-exercício dinâmico em pacientes com
insuﬁciência cardíaca

47864

Perﬁl clínico e taxas de mortalidade em pacientes internados com insuﬁciência cardíaca grave em unidades de terapia
intensiva de dois hospitais públicos do estado do Rio de Janeiro: 2013 a 2017

48006

Insuﬁciência cardíaca por arterite de takayasu: uma etiologia não usual, mas reversível acometendo adolescente

48007

Insuﬁciência cardíaca direita associada a doença de graves

48028

Implementação de um projeto de certiﬁcação internacional em insuﬁciência cardíaca

Epidemiologia e políticas de saúde
Ergometria / ergoespirometria / reabilitação
cardíaca / cardiologia desportiva

Hipertensão arterial sistêmica,
MAPA e MRPA

Insuﬁciência cardíaca

Sexta-feira - 05 de maio de 2017
PÔSTER
CÓD. TEMA

TÍTULO

CATEGORIA
HORÁRIO: 16:00H / 17:00H

48037

Trombo intracardíaco semelhante a um cisto hidático

48124

Insuﬁciência cardíaca de alto débito: tratando a etiologia

48131

Cardiomiopatia aguda por antraciclinas em paciente coronariopata com linfoma de Hodgkin

48236

Vitamina D e disfunção diastólica

48271

Obesidade e insuﬁciência cardíaca: um estudo de prevalência e mortalidade intra-hospitalar

48339

Causas de óbito após internação por insuﬁciência cardíaca descompensada são semelhantes entre pacientes com e
sem síndrome cardiorrenal aguda

48362

Mortalidade hospitalar e após alta na insuﬁciência cardíaca: comparação entre idosos e não idosos

48394

Impacto da síndrome cardiorrenal aguda na insuﬁciência cardíaca descompensada nos desfechos mortalidade e
tempo de hospitalização

48400

Validação de marcadores prognósticos do teste de caminhada de seis minutos em população com insuﬁciência
cardíaca com fração de ejeção reduzida

48408

Insuﬁciência cardíaca em jovens: perﬁl clínico e mortalidade intra-hospitalar

48413

Marcadores prognósticos ecocardiográﬁcos em população com insuﬁciência cardíaca com fração de ejeção reduzida

48417

Marcadores prognósticos clínicos em população com insuﬁciência cardíaca com fração de ejeção reduzida

48440

Prevalência de síndrome metabólica em pacientes com insuﬁciência cardíaca por cinco diferentes critérios

Insuﬁciência cardíaca
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48447

Impacto da hipertensão arterial pulmonar nos desfechos intra-hospitalares em pacientes com IC descompensada
- Subestudo do registro Breathe

48452

Avaliação do beneﬁcio de estratégia terapêutica com inotrópicos e diuréticos na melhora da disfunção orgânica da
insuﬁciência cardíaca aguda descompensada

48058

O papel das novas técnicas de imagem no diagnóstico da endocardite infecciosa

48110

Troponina de alta sensibilidade pode selecionar pacientes com maior risco de isquemia na cintilograﬁa de perfusão
miocárdica em pacientes com dor torácica na sala de emergência

48153

Spect/CT miocárdico x ecocardiograma de esforço: avaliação funcional da doença arterial coronariana e estenose aórtica grave

48163

Cintilograﬁa de perfusão miocárdica no brasil: cenário atual e adesão às recomendações da agência internacional de
energia atômica

48198

Aplicação da cintilograﬁa de hemácias marcadas em hemorragia digestiva, por complicação do uso de Heart Mate II

48200

Ponte miocárdica como causa de isquemia: relação do Spect/CT com achados no cateterismo? Relato de caso

48219

Perfusão miocárdica durante episódio de dor torácica em paciente com suspeita de takotsubo : relato de caso

48287

Correlação de doença coronariana grave com alteração eletrocardiográﬁca durante realização de cintilograﬁa com esfroço físico

48437

Cintilograﬁa com leucócitos marcados em paciente com suspeita de infecção em enxerto vascular: relato de caso

48387

Inﬂuência da resiliência, da depressão e da relação proﬁssional de saúde-paciente na qualidade assistencial de
pacientes com insuﬁciência cardíaca

Insuﬁciência cardíaca

Medicina nuclear

Qualidade assistencial
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48099

Troponina de alta sensibilidade não se associa à calciﬁcação coronariana em pacientes na sala de emergência

47972

Perﬁl epidemiológico e evolução de pacientes internados com infarto agudo do miocárdio em unidades de terapia
intensiva de dois hospitais da rede pública do estado do rio de janeiro

48039

Síndrome coronariana aguda em mulher em radioterapia e quimioterapia para câncer de mama esquerdo

48088

Prevalência e mortalidade no paciente multivascular com infarto agudo do miocárdio

48113

Inﬂuência do acometimento multivascular coronariano no tempo de internação

48138

Síncope na síndrome coronariana aguda

48173

Ainda há espaço para o abciximab na síndrome coronariana aguda? Relato de caso

48174

Infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST em jovem com ectasia de coronárias

48216

Teste da escada para diagnóstico de síndrome coronariana aguda: revivendo antiga abordagem diagnostica

48225

Desempenho diagnóstico de ensaio para troponina I de alta sensibilidade em pacientes com dor torácica na sala de emergência

48290

Hemotransfusão na síndrome coronariana aguda e mortalidade

48391

Incidência de coronariograﬁa sem lesões obstrutivas em pacientes com síndrome coronariana aguda sem
supradesnivelamento do segmento ST de alto risco

48425

Angiotomograﬁa de coronárias em pacientes com suspeita de síndrome coronariana aguda com troponina positiva

Ressonância magnética e tomograﬁa
computadorizada

Síndromes coronárias agudas
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47817

Mudanças na conduta pré-operatória após avaliação com o ecocardiógrafo ultra-portátil novo paradigma

48010

A importância do eletrocardiograma no diagnóstico precoce da síndrome de Takotsubo

48068

Sinal de alarme na sala de emergência

48069

Troponina muito elevada, evidência de infarto do miocárdio e coronárias normais

48132

Estratégias para otimização do uso de rtpa no avc em um serviço de emergência

48133

Ensino do suporte básico de vida a proﬁssionais de saúde na atenção primária

48222

Estudo dos índices de cardiopatias atendidas em regime de urgência

48239

Análise do conhecimento acadêmico em emergências cardiológicas

48255

Armadilhas no diagnóstico de choque

48281

Prevalência de injúria miocárdica após cirurgias não cardíacas e associação com morte hospitalar e tempo de internação hospitalar

48306

Trombo cavitário em pacientes com ﬁbrilação atrial que se apresentam no serviço de emergência

48308

Modo de tratamento da ﬁbrilação atrial e sua relação com o tempo de internação hospitalar

48371

Panorama dos conhecimentos da população sobre as técnicas de suporte básico de vida

48091

Análise da sobrevida dos medalhistas olímpicos brasileiros

Ecocardiograﬁa
Eletrocardiograﬁa, Holter e Ecgar

Emergências cardiovasculares
e intensivismo

Epidemiologia e políticas de saúde
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48429

Análise da troponina ultra sensível na abordagem de pacientes com síndrome coronariana aguda submetidos à
angiotomograﬁa de coronárias

48433

Aumento da dispersão de qt na primeira hora pós-trombólise está associado a reperfusão em pacientes com infarto
agudo do miocárdio com supra de ST

48125

Letalidade e sobrevida a médio e longo prazo de pacientes com estenose aórtica grave submetidos a implante
transcateter da válvula aórtica

Síndromes coronárias agudas

Valvopatias

