
CODTEMA IDTEMASBC TITULO

ORAL MÉDICO 6 min apresentação/3 min de discussão
73 48531 Terapia fármaco-invasiva : estratégia de reperfusão para pacientes atendidos nas primeiras 3 horas do início da dor em Se          QUINTA-FEIRA SALA ADRIANO PONDÉ 08:30 08:39 

158 48789 Uso do pré-condicionamento isquêmico remoto para prevenção de lesão miocárdica após intervenção coronária percutâ      QUINTA-FEIRA SALA JORGE TORREÃO 08:30 08:39
136 48710 INFLUÊNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO NO PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA MÉDIA DO SORO DE INDIVÍDUOS COM ALTE    QUINTA-FEIRA SALA ADRIANO PONDÉ 14:00 14:09 
91 48589 Experiência pioneira na Bahia com o emprego de Tomografia de Coerência Óptica (OCT) para guiar Intervenções Coronári   QUINTA-FEIRA SALA GERSON PINTO 14:00 14:09

204 48862 Teste do degrau dos 6 minutos como estratégia para acompanhamento pré e pós reabilitação cardiovascular. QUINTA-FEIRA SALA JORGE TORREÃO 16:00 16:09 
139 48720 Intervenção Coronariana Percutânea de Tronco de Coronária Esquerda: estratégia segura e eficaz: Relato de série de casoQUINTA-FEIRA SALA ADRIANO PONDÉ 16:00 16:09

6 min apresentação/3 min de discussão
199 48855 Dados Ecocardiográficos de pacientes com Insuficiência Cardíaca e associação com Acidente Vascular Cerebral: diferença    SEXTA-FEIRA SALA JORGE TORREÃO 08:30  08:39
187 48840 APRESENTAÇÃO CLÍNICA, TRATAMENTO E DESFECHOS DAS SÍNDROMES CORONARIAS AGUDAS: UMA COMPARAÇÃO DE GSEXTA-FEIRA SALA ADRIANO PONDÉ 14:00 14:09 
152 48760 Correlação entre perfil de ácidos graxos e resistência insulínica em mulheres com alteração do peso corporal SEXTA-FEIRA SALA JORGE TORREÃO 16:00 16:09 

Moderador: Augusto Almeida Debatedores: Luis Cláudio Correia; Gilson Feitosa; Luiz Carlos Passos (8 min apresentação/ 6 min debate/tema) 
167 48804 O Strain Longitudinal Global e o Strain Rate Longitudinal Sistólico, Obtidos Após a Última Dose da Doxorrubicina, são Pred             QUINTA-FEIRA SALA JORGE TORREÃO 14:00
210 48868 Prevalência e fatores associados ao miocárdio não compactado do ventrículo esquerdo em corações de explante QUINTA-FEIRA SALA JORGE TORREÃO 14:00

9 47908 Impacto do SYNTAX score na liberação de biomarcadores cardíacos após procedimentos de revascularização em paciente          QUINTA-FEIRA SALA JORGE TORREÃO 14:00
205 48863 Slope da eficiência do consumo de oxigênio (OUES): proposta de valores de referência em crianças saudáveis e cardiopataQUINTA-FEIRA SALA JORGE TORREÃO 14:00
55 48499 Fibrose tissular avaliada pelo MAPA T1 e sua associação com realce tardio: uma nova visão com dano miocárdico. QUINTA-FEIRA SALA JORGE TORREÃO 14:00
6 47730 Cirurgia isolada de revascularização miocárdica em indivíduos provenientes do setor público e privado em Feira de Santa   QUINTA-FEIRA SALA JORGE TORREÃO 14:00

Moderador: Mário Rocha Debatedores: Adriana Latado; Ana Marice Ladeia; Gustavo Novaes (8 min apresentação/ 6 min debate/tema) 
41 48476 Preditores independentes do tempo dor-porta em pacientes com SCA SEXTA-FEIRA SALA JORGE TORREÃO 14:00

169 48811 Associação entre diferentes parâmetros glicêmicos e desfechos na síndrome coronária aguda em pacientes diabéticos e nSEXTA-FEIRA SALA JORGE TORREÃO 14:00
119 48662 Implante valvar aórtico transcateter (TAVR) –  experiência de um serviço de cardiologia intervencionista em 06 anos SEXTA-FEIRA SALA JORGE TORREÃO 14:00
68 48523 Registro unicêntrico demonstra resultados favoráveis em intervenção coronária percutânea SEXTA-FEIRA SALA JORGE TORREÃO 14:00

170 48812 Impacto da utilização de 3 diferentes critérios diagnósticos de insuficiência renal aguda em pacientes com síndrome coro  SEXTA-FEIRA SALA JORGE TORREÃO 14:00
166 48803 APRESENTAÇÃO CLÍNICA, TRATAMENTO E DESFECHOS DE POPULAÇÃO GERIÁTRICA COM SÍNDROME CORONÁRIA AGUDASEXTA-FEIRA SALA JORGE TORREÃO 14:00

POSTER Quinta- feira / 10:00 / 10:30  
215 48873 Implantação de uma clínica de acompanhamento de usuários acometidos por insuficiência cardíaca: experiência dos Hospital Ana Nery
87 48579 Tendência de óbito por causas mal definidas no Brasil, na Bahia e em Salvador

178 48821 Complicações, cardiovasculares, metabólicas  e infecciosas em pacientes submetidos a transplante renal em um centro de Salvador – Bahia
104 48609 Infarto agudo do miocárdio em pacientes com idade inferior ou igual a 40 anos: características clínicas e terapêuticas
177 48820 Desfechos cardiovasculares em pacientes submetidos a transplante renal em unidade de referência de Salvador - Bahia
207 48865 Eletrocardiograma pré teste ergométrico em pacientes diabéticos 
44 48479 Qualidade de vida dos estudantes de medicina de uma faculdade particular da cidade de Salvador.

191 48845 Perfil e frequência de alterações ecocardiográficas em pacientes hipertensos afrodescendentes em um ambulatório de Salvador-BA.
192 48846 Hipertensão Arterial Sistêmica e indicadores antropométricos de obesidade central em afrodescendentes atendidos em um ambulatório de Salvador
103 48607 Condutas diante do infarto agudo do miocárdio, em adultos com idade menor ou igual a 40 anos: o que vem sendo feito
46 48483 REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA E CAROTÍDEA BILATERAL SIMULTÂNEA
95 48598 Tratamento de doença coronariana grave com múltiplos dispositivos vasculares bioreabsorvíveis (BVS) guiado com tomografia de coerência óptica (OCT).

193 48847 Diferença entre os gêneros no controle da hipertensão arterial em afrodescendentes atendidos em um ambulatório de Salvador
92 48590 Tendência de mortes de causas mal definidas por regiões do Brasil: condição socioeconômica baixa e/ou vazio existencial?

POSTER Quinta- feira / 15:30 / 16:00  
58 48502 Caraterísticas clínicas e demográficas dos pacientes com endocardite infecciosa no Serviço de Cardiologia Pediátrica de um hospital terciário em Salvador-Bahia. 

211 48869 Perfil clínico e epidemiológico de uma unidade de terapia intensiva cardiopediátrica, em hospital terciário na cidade de Salvador-Bahia
120 48665 Associação entre a relação cintura/estatura e parâmetros cardiometabólicos em idosos residentes na comunidade



86 48578 Uso da dupla anti-agregação plaquetária no pós operatório de cirurgia de revascularização miocárdica em pacientes com infarto agudo do miocárdio
23 48337 Avaliação da concordância paciente/cardiologista quanto à percepção de utilidade do ecocardiograma solicitado em situações inapropriadas
2 47588 Ablação de FA. É possível uma melhora dos resultados com o isolamento elétrico da veia cava superior? 

25 48367 Baixa frequência de achados relevantes em ecocardiogramas inapropriados
190 48844 Perfil de terapia farmacológica em pacientes afrodescendentes portadores de hipertensão arterial sistêmica atendidos em um ambulatório de Salvador
126 48677 Hábitos de vida e níveis pressóricos de crianças quilombolas
49 48488 Associação entre função renal e a presença de alteração na geometria ventricular em pacientes com hipertensão arterial resistente. 
81 48557 Ausência de descenso noturno fisiológico na MAPA e desfechos cardiovasculares em pacientes com hipertensão arterial 
50 48491 Analíse das características clínicas e do prognóstico de pacientes internados com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada

221 48880 EVOLUÇÃO DA CIRURGIAS CARDÍACAS REALIZADOS NO HOSPITAL ANA NERY NO TRIÊNIO 2015-2016-2017
80 48554 Ausência de descenso noturno fisiológico na MAPA e desfechos cardiovasculares em pacientes com hipertensão arterial resistente 

114 48652 O hábito tabágico prejudica o controle pressórico de idosos hipertensos sob terapia farmacológica anti-hipertensiva
163 48799 Diabetes e pré-sarcopenia em idosos residentes em comunidades 
113 48647 Associação entre o perfil demográfico e antropométrico de pacientes com hipertensão arterial resistente e a adesão terapêutica

5 47729 Mortalidade e hospitalização por insuficiência cardíaca no Nordeste do Brasil em uma década.
132 48693 Idosos sarcopênicos apresentam pior controle autônomo do coração
141 48722 Prevalência do não controle terapêutico da hipertensão em mulheres com excesso de peso

POSTER Sexta- feira / 10:00 / 10:30  
188 48841 Alterações eletrocardiográficas e ecocardiográficas em afrodescendentes hipertensos de acordo com o controle da pressão arterial
189 48843 Associação de diurético tiazídico e antagonistas do canal de cálcio no controle de hipertensão arterial sistêmica em afrodescendentes em um ambulatório de Salvador
100 48603 Análise da importância da atividade física nos níveis de pressão arterial e frequência cardíaca de adolescentes de classe média do Rio de Janeiro
47 48485 Associação entre o uso de espironolactona e a presença de alteração na geometria ventricular em pacientes com hipertensão arterial resistente. 
48 48486 Associação entre adesão terapêutica e a presença de alteração na geometria ventricular em pacientes com hipertensão arterial resistente. 

118 48661 Análise das estratégias farmacológicas para controle pressórico de idosos hipertensos residentes na comunidade
179 48823 Doenças cardiovasculares como causa de afastamentos do trabalho no Brasil
161 48797 Hipertensão arterial e pré-sarcopenia em idosos com baixa condição ecnonômica
71 48526 Prevalência de doença arterial coronariana em portadores de valvopatia em um hospital público terciário da Bahia no período de 2015 a 2016

112 48646 Associação entre as complicações e comorbidades relacionadas à hipertensão arterial resistente e a adesão terapêutica
109 48643 Prevalência de fatores de risco cardiovascular adicionais em pacientes com hipertensão arterial resistente
209 48867 Prevalência de fatores de risco cardiovascular e autoavaliação do estado de saúde em homens no Brasil
111 48645 Prevalência de complicações e comorbidades associadas à hipertensão arterial resistente em pacientes de unidade de referência 
212 48870 Comparação da mortalidade por doença hipertensiva em adultos residentes em salvador antes e dez anos após implantação do hiperdia.
35 48464 CARACTERISTICAS SÓCIODEMOGRÁFICA E CLÍNICA DE HOMENS SUBMETIDOS À CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA
1 47586 Análise eletrocardiográfica na doença de Fabry

174 48817 Perfil de risco cardiovascular de pacientes atendidos no serviço médico do Aeroporto Internacional de Salvador - Bahia
99 48602 Perfil epidemiológico associado ao infarto agudo do miocárdio em pacientes com idade inferior ou igual a 40 anos
26 48390 PACIENTES HIPERTENSO ATENDIDOS EM UM AMBULATÓRIO DE CLÍNICA MÉDICA

180 48824 Características demográficas, risco cirúrgico, morbimortalidade de pacientes submetidos a cirurgia cardíaca em um hospital geral de Salvador-BA sem serviço de hemodinâmica

POSTER Sexta- feira / 15:30 / 16:00  
206 48864 Efeitos de um programa de reabilitação cardiovascular em pacientes com insuficiência cardíaca avançada na faixa de indicação para transplante.
11 47981 Em qual cenário anatômico é mais indicada a avaliação complementar com reserva de fluxo fracionada (FFR)? Análise da discordância entre angiografia e FFR em 278 lesões coronárias.

219 48878 PERFIL CLÍNICO E LETALIDADE DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA AGUDA EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM CARDIOLOGIA EM SALVADOR: RESULTADOS DE UMA COORTE
14 48269 Conhecimento dos profissionais de saúde sobre o teste do coraçãozinho em maternidades públicas de Salvador-BA
75 48535 A experiência com uso do Telegram®, no auxilio da melhoria de atendimento dos pacientes atendidos com Infarto Agudo do miocárdico com Supra de ST.

175 48818 Qual estratégia terapêutica é menos cardiotóxica: usar o Paclitaxel antes ou após a Doxorrubicina?
222 48881 Desfechos clínicos após implante de dispositivos cardíacos em um hospital de referência em Salvador: comparação entre individuos chagásicos e não-chagásicos
213 48871 Acurácia do eletrocardiograma de repouso no rastreamento de cardiotoxicidade subclínica
54 48498 Nova técnica de avaliação de fibrose miocárdica e sua relação com geometria e função ventricular. 
29 48422 Intervenção coronária percutânea no infarto agudo do miocárdio envolvendo o Tronco da coronária esquerda não protegido

194 48849 Experiência de um centro de referência com o Implante Transcateter da Válvula Aórtica - TAVI
106 48635 Prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica em Indígenas no Nordeste do Brasil



56 48500 Fibrose tissular cardíaca e grau de comprometimento de contratilidade segmentar na Ressonância Magnética.
7 47790 Ablação de Fibrilação Atrial com cateter PVAC. Experiência de 90 casos.

208 48866 Desfechos clínicos após implantação de Cardiodesfibrilador Implantável (CDI) em um hospital público de referência em Salvador
93 48591 Série de casos de emprego do stent Biofreedom TM: stent farmacológico que necessita de apenas 30 dias de dupla inibição plaquetária.

184 48829 Associação entre realização de diálise durante o internamento e pior prognóstico em pacientes internados por insuficiência cardíaca aguda
90 48582 Manejo antitrombótico atual em portadores de fibrilação atrial em ambulatório de especialidade cardiológica

183 48828 Acurácia dos escores SAPS3 e Charlson no prognóstico de pacientes cardiovasculares em uma UTI de Salvador - BA
88 48580 Elevada aderência à dupla anti-agregação plaquetária três meses após alta hospitalar por infarto agudo do miocárdio

DISCUSSÃO DE CASOS Sábado /08:30
12 47985 Fusão entre anatomia e fisiologia na sala de hemodinâmica com único método complementar.
21 48326 ABORDAGEM CIRÚRGICA DE TUMOR CARDÍACO COM LOCALIZAÇÃO RARA
34 48463 Trombose em coronárias seguida por grande trombo móvel em ventrículo direito em paciente do sexo feminino.
52 48496 Divertículo ventricular esquerdo: achado eventual em ecocardiograma.
59 48503 Mucopolissacaridose tipo I: Diagnóstico diferencial de estenose aórtica grave em adulto jovem.
60 48504 Embolização coronariana de trombo em prótese de válvula mitral.
66 48517 Reestenose de múltiplos stents farmacológicos
72 48530 A utilização da Tomografia de Coerência Óptica em caso de infarto com supra de ST: relato de caso.
76 48540 Experiência inicial com Suportes Vasculares Bioabsorvíveis (BVS) em Centro terciário em Salvador
78 48544 Denervação simpática cardíaca no tratamento de tempestade elétrica em paciente com miocardiopatia chagásica

115 48653 Paciente de 31 anos, portador de hipercolesterolemia familiar (HF) e doença arterial coronária multiarterial, submetido a cirurgia de revascularização miocárdica: relato de caso.
137 48712 A importância de um sistema de atendimento pré-hospitalar integrado na condução de um caso de infarto agudo do miocárdio, que evoluiu para Fibrilação Ventricular (FV): Relato de Caso.
140 48721 Definição da artéria culpada em Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST: Um cenário desafiador: Relato de caso.
185 48830 Implante transcateter da válvula aórtica em paciente com estenose de válvula aórtica bicúspide associada a doença aterosclerótica coronariana grave.
225 48884 Bradicardia, estenose aórtica e insuficiência coronariana: múltiplas faces cardiovasculares da doença relacionada à IgG4

ENFERMAGEM
ORAL Sexta-Feira 17:10 17:50 - Coordenação : Ceres Moraes

63 48508 O impacto dos determinantes sociais em saúde no controle do consumo de álcool predominantemente em afrodescentes hipertensos
107 48638 A relação entre fatores socioeconômicos e hábito alimentar de pessoas hipertensas atendidas num Multicentro de saúde em Salvador
154 48785 História de Acidente Vascular Cerebral em pacientes com dispositivos cardíacos  eletrônicos implantáveis
164 48801 Perfil clínico e epidemiológico de idosos com insuficiência cardíaca na terapia intensiva
217 48876 Nível de estresse em universitários de enfermagem

POSTER Sexta-Feira 10:00 10:30  Coordenação : Ceres Moraes
79 48551 Adesão de indivíduos hipertensos ao tratamento medicamentoso
89 48581 Variáveis clínicas e nível de atividade física de mulheres com excesso de peso 

127 48682 Prevalência de infecção de sítio cirúrgico associado à cirurgia cardíaca em pediatria
153 48768 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E CLÍNICO DE INDIVÍDUOS COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA EM UNIDADE CARDIOVASCULAR
162 48798 A relação entre fatores socioeconômicos e padrão de atividade física em pessoas hipertensas
186 48834 Perfil Clínico e sociodemográfico de pacientes com Insuficiência Cardíaca 
223 48882 Mortalidade por Insuficiência Cardíaca no estado da Bahia no ano de 2015
228 48888 Mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio no estado da Bahia no ano de 2015

FISIOTERAPIA
ORAL Moderadora: Pollyane Lopes Avaliadores: George Willeneuwe / Djeyne Wagmacker
48466 Razão triglicerídeos/HDL-colesterol em mulheres que utilizam contraceptivo oral combinado QUINTA-FEIRA 14:00
48473 Identificação do limiar de anaerobiose dos músculos inspiratórios pela curva glicêmica em teste incremental QUINTA-FEIRA 14:00
48813 Efeitos da Pressão Positiva ao Final da Expiração sobre as trocas gasosas em  pacientes submetidos a cirurgia cardíaca QUINTA-FEIRA 14:00
48686 Diferença na dinâmica não-linear da variabilidade dos intervalos RR durante tarefas isométricas com membro superior e  QUINTA-FEIRA 14:00

Moderadora: Pollyane Lopes Avaliadores: Patricia Alcântara / Djeyne Wagmacker
48739 RESPOSTAS METABÓLICAS A UMA SESSÃO DE EXERCÍCIO FÍSICO EM MULHERES COM EXCESSO DE MASSA CORPORAL SEXTA-FEIRA 14:00



48525 OS EFEITOS REABILITAÇÃO CARDÍACA AMBULATORIAL EM PACIENTES COM DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA: REVISÃO SEXTA-FEIRA 14:00
48883 EFEITO DO TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE NA COMPOSIÇÃO CORPORAL: UMA REVISÃO SISTEMÁT   SEXTA-FEIRA 14:00
48691 Mobilidade pós cirurgia cardíaca: o que pode influenciar? SEXTA-FEIRA 14:00

POSTER Quinta-feira/ 16:00 /16:30 
Coordenador: Jefferson Petto  Avaliadores: Alan Carlos Nery dos Santos ; Cristiane Dias ; Diego Passos Diogo;  Francisco Oliveira ; Mateus Esquivel ; Pedro Dal Lago

48309 Tempo protegido para pesquisa entre médicos cardiologistas
48310 Inspiratory muscle training and functionality in patients submitted a myocardial revascularization surgery: prospective clinical trial
48313 Protocolo baseado na capacidade vital influencia a capacidade funcional em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca
48316 Impacto da revascularização do miocárdio sobre os domínios da mensuração da independência funcional
48318 Correlação entre velocidade de marcha e funcionalidade em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca
48325 Idade influencia no tempo de internamento na UTI no pós de cirurgia cardíaca?
48456 Incidência de complicações pulmonares no pós-operatório de cirurgia cardíaca pediátrica
48467 Oxidação lipídica em usuárias de contraceptivo oral combinado 
48482 Conhecimento dos pacientes com anemia falciforme sobre o tratamento fisioterapêutico
48516 Correlação entre força muscular periférica e velocidade de marcha em pacientes submetidos a revascularização do miocárdio
48518 Alterações fisiologicas associadas ao treinamento muscular inspiratório em individuos saudáveis: resultados preliminares
48885 Fator de risco cardiovascular: a obesidade entre crianças e adolescentes nas macrorregiões brasileiras
48879 Velocidade de marcha em índividuos submetidos a cirurgia cardíaca
48827 Realidade virtual como recurso na reabilitação cardiovascular: revisão sistemática
48814 COMPARAÇÃO DA FORÇA E RESISTÊNCIA DOS MÚSCULOS INSPIRATÓRIOS ENTRE ATIVOS S E SEDENTÁRIOS

POSTER Sexta- feira / 16:30 /17:00 
Coordenador: Jefferson Petto  Avaliadores: Alan Carlos Nery dos Santos ; Cristiane Dias ; Diego Passos Diogo;  Francisco Oliveira ; Mateus Esquivel ; Pedro Dal Lago

48515 Análise de diferentes tempos de pausa inspiratória sobre a mecânica ventilatória
48619 Força muscular ventilatória em tabagistas: é realmente menor? 
48852 Taxa de mortalidade em adultos infartados no município de Salvador
48744 EXERCÍCIO FÍSICO E INFLAMAÇÃO SUBCLÍNICA EM MULHERES COM EXCESSO DE PESO
48223 Uso de contraceptivo oral diminui os níveis plasmáticos de adiponectina?
48333 Diabetes Mellitus tipo 2: contribuição do exercício no controle glicêmico
48740 FORÇA MUSCULAR NO PÓS OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA: COMO SE APRESENTA
48819 Estilo de vida após sete anos do evento coronariano isquêmico
48640 Treinamento Muscular Inspiratório aumenta a força muscular inspiratória e reduz tempo de permanência hospitalar pós cirurgia cardiovascular: revisão sistemática e meta-análise
48698 Influência da Ventilação Não Invasiva sobre o tempo de estadia na Unidade de Terapia Intensiva em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca.
48805 Treinamento Muscular Inspiratório e funcionalidade em pacientes submetidos a Revascularização do Miocárdio
48469 Efeito agudo do treinamento resistido submáximo estático e dinâmico sobre a pressão arterial de jovens treinados
48816 Revascularização Miocárdica e Troca Valvar: Comparação no perfil dos indivíduos
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