TEMAS LIVRES ORAIS

Quarta-feira - 03 de maio de 2017
SALA 6

SESSÃO RELATO DE CASO
CÓD. TEMA

-

HORÁRIO: 08:30H / 09:30H

TÍTULO

CATEGORIA

48013

Implante percutâneo de prótese valvar em válvula mitral nativa
estenosada - Uma inovação que foi necessária

Cardiologia Intervencionista: Intervenção Coronária
Percutânea, Intervenção Valvar

48119

Valva Aórtica Quadricúspide: Uma Anomalia rara - Relato de Caso

Iniciação Cientíﬁca

48179

Correlação genótipo-fenótipo em lactente com miocardiopatia
hipertróﬁca e alteração no gene SYNE1

Cardiomiopatias / pericárdio / endocárdio

48311

Bloqueio percutâneo do gânglio estrelado para tratamento de
tempestade elétrica - Uma ferramenta útil no paciente grave

Arritmias / Marcapasso / Desﬁbriladores /
Ressincronizadores

48401

Hematoma epidural espontâneo em paciente usuário de rivaroxabana
por ﬁbrilação atrial paroxística

Anticoagulação / Trombose / Plaquetas /
Microcirculação

MELHOR TEMA LIVRE ORAL

SALA 6

-

TIPO DE APRESENTAÇÃO

Oral

HORÁRIO: 09h30H / 10:30H

47559

O papel do strain 2D na detecção precoce de cardiotoxicidade nos
pacientes em tratamento antineoplásico para câncer de mama

Ecocardiograﬁa

47963

Uso do Gated-Spect para avaliação do dissincronismo ventricular em
pacientes com insuﬁciência cardíaca submetidos à terapia de
ressincronização cardíaca

Medicina Nuclear

48096

Análise do índice de remodelamento cardíaco pela ressonância nuclear
magnética no diagnóstico diferencial de coração de atleta e
cardiomiopatia hipertróﬁca

Ergometria / Ergoespirometria / Reabilitação Cardíaca /
Cardiologia Desportiva

48111

Correlação entre a variabilidade da frequência cardíaca em um e cinco
minutos e recuperação da frequência cardíaca no teste cardiopulmonar

Ergometria / Ergoespirometria / Reabilitação Cardíaca /
Cardiologia Desportiva

Oral
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TEMAS LIVRES ORAIS
SALA 6

MELHOR TEMA LIVRE ORAL
CÓD. TEMA

-

HORÁRIO: 11:00H / 12:00H

TÍTULO

CATEGORIA

48156

Utilização do J-CTO Score nas intervenções coronarianas percutâneas em
oclusões crônicas totais

Doença Arterial Coronária Crônica

48350

Grelina previne o desenvolvimento de cor pulmonale em modelo murino
de enﬁsema

Ciência Básica e Translacional

48364

Associação de fatores fetais e maternos com a mortalidade por doenças
e malformações do aparelho circulatório em crianças e adolescentes

Cardiologia pediátrica

48381

Variáveis de risco cardiovascular e sua agregação em adolescentes.
Estudo do Rio de Janeiro II

Aterosclerose / Dislipidemias / Fatores de Risco

MELHOR TEMA LIVRE ORAL

SALA 7

-

TIPO DE APRESENTAÇÃO

Oral

HORÁRIO: 14:30H / 16:00H

47954

Estudo do dimorﬁsmo sexual na programação de risco cardiovascular em
modelo murino de sobrepeso durante a lactação

48137

Perﬁl de risco cardiovascular em um programa de saúde da família no
Rio de Janeiro - Projeto piloto

48141

Avaliação do conhecimento dos fatores de risco cardiovascular em
mulheres participantes de uma campanha nacional de combate a
hipertensão arterial? Uma necessidade mal atendida?

48143

Questionário Stop-bang e escala de sonolência de Epworth como
ferramenta de rastreio de apneia obstrutiva do sono em um programa
de saúde da família no Rio de Janeiro? um projeto piloto

48145

Hipertensão Refratária: Prevalência e características dos pacientes

48178

Internações cardiovasculares por condições sensíveis à atenção primária
no estado do Acre no período de 2008 a 2015

Iniciação Cientíﬁca

Oral

