
Departamento de Fisioterapia
ORAL  Quinta-feira - 10/05 14:00  Moderador: Balbino Nepomuceno Avaliadores: Fábio Soares e Giulliano Gardenghi    

51844 Análise de diferentes volumes corrente sobre variáveis gasométricas em pacientes submetidos a cirurgia cardiaca
51865 Comparação do exercício continuo de moderada intensidade com hiit nas variáveis do teste cardiopulmonar em pacientes com doença arterial  coronariana: uma metaálise
52033 Velocidade de marcha em idosos após cirurgia de revascularização miocárdica
51812 Existe associação entre a força muscular inspiratória e a resistência da potência aeróbica?

ORAL  Sexta-feira - 11/05 14:00 Moderador: Fernanda Baptista Avaliadores:  Carlos Eduardo Negrão e Fabiano Silva
51801 Exatidão do limiar glicêmico na determinação do limiar de anaerobiose dos músculos ventilatórios
51881 Força de resistência dos músculos inspiratórios em pacientes com insuficiência renal
51824 Força de resistência dos músculos inspiratórios em pacientes cardio-oncológicos: o efeito da cardiotoxicidade
51860 Internações hospitalares por doenças do aparelho circulatório na região Nordeste do Brasil

POSTER
 Quinta-feira - 10/05  - 16:00  17:00 Coordenadores: Cauê da Mata, Igor Alonso, Igor Oliveira
Avaliadores: André Cordeiro, Alan Carlos Nery, Cristiane Dias, Diego Passos Diogo, Djeyne Wagmacker, Francisco Oliveira, Fernanda Baptista,  Patrícia Alcântara,  Vinícius
Gomes.

51977 Características das internações hospitalares por acidente vascular cerebral, Bahia, 2017
51867 Comportamento da função autonômica em praticantes de CrossFit®: estudo piloto
52048 A fisioterapia cardiovascular junto ao paciente revascularizado: estudo de caso.
52051 Efeitos de um treinamento cardiovascular e respiratório em uma paciente que sofreu Infarto Agudo do Miocárdio (IAM): relato de caso
52057 Reabilitação cardiovascular no paciente revascularizado: relato de caso
52065 Reabilitação cardíaca para paciente hipertenso: estudo de caso
52020 Variação hemodinâmica após uso do cicloergômetro em pessoas submetidas à cirúrgia cardíaca
52058 Treino cardiovascular em paciente com obstrução de carótida e insuficiência valvar: relato de caso
51923 Comportamento da função pulmonar em pacientes submetidos a cirúrgia cardíaca com diferentes índice de massa corpórea 
51823 Qualidade de vida e capacidade funcional em paciente com cardiotoxidade: efeito do treinamento muscular inspiratório.

POSTER
 Sexta- feira - 11/05  - 13:00  14:00 Coordenadores: Cauê da Mata, Igor Alonso, Igor Oliveira
Avaliadores: André Cordeiro, Alan Carlos Nery, Cristiane Dias, Diego Passos Diogo, Djeyne Wagmacker, Francisco Oliveira, Fernanda Baptista,  Patrícia Alcântara,  Vinícius
Gomes.

51987 Comportamento da função pulmonar após alta hospitalar em pacientes submetidos à revascularização do miocárdio
51861 Caracterização das hospitalizações por infarto agudo do miocárdio no Brasil, em 2017
51922 Efeitos da realidade virtual sobre a função pulmonar e independência funcional em pacientes submetidos a revascularização do miocárdio
51810 O aquecimento modifica a resistência da potência aeróbica em indivíduos saudáveis?
51903 Comportamento da qualidade de vida e independência funcional após cirurgia de revascularização do miocárdio
51907 Impacto da revascularização do miocárdio sobre a amplitude de movimento dos membros superiores e inferiores
51880 A resistência de fluxo inspiratório modifica o limiar glicêmico em uma sessão de Pilates
51878 Força de resistência dos músculos inspiratórios em pacientes com anemia falciforme
51882 Produção de hormônios e exercício intervalado de alta intensidade
51915 Correlação entre o time up to go e funcionalidade em pacientes submetidos à revascularização do miocárdio
51823 Influência da doenças cardiovasculares sobre o índice de satisfação sexual



Departamento de Educação Física
POSTER Quinta-feira - 10/05  - 10:30 

51403 Relação entre vo2 máximo e indicadores antropométricos de composição corporal em praticantes de exercício físico na cidade de Santo Antônio de Jesus - Ba
51747 Efeitos dos exercícios físicos realizados em moderada e alta intensidade sobre a curva lipêmica pós-prandial
51856 Efeitos dos exercícios físicos realizados em moderada e alta intensidade sobre a curva lipêmica pós-prandial

Departamento de Enfermagem
ORAL Sexta-feira 16:30 17:00 

51887 Prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica em mulheres menopausadas do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil) 
51998 Evolução dos fatores de risco cardiovascular no primeiro ano de cirurgia eletiva de revascularização do miocárdio
51940 ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DE FRAMINGHAM EM PACIENTES DIABÉTICOS DA ESTRATÉGIA DE ATENÇÃO BÁSICA À FAMÍLIA EM SENHOR DO BONFIM, BA

POSTER Sexta-feira 10:00 10:30 
51859 Fatores associados ao risco cardiovascular em mototaxistas
52005 Prevalência do infarto agudo do miocárdio e circunferência da cintura elevada em pacientes no pré-operatório de cirurgia de revascularização miocárdica
51857 Fatores associados ao excesso de peso em mototaxistas
52086 CLINICA DE ACOMPANHAMENTO MULTIPROFISSIONAL DE USUÁRIOS ACOMETIDOS POR INSUFUCIÊNCIA CARDÍACA: EXPERIÊNCIA DO HOSPITAL ANA NERY
51913 AUTOCUIDADO EM INDIVÍDUOS COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
52047 Caracterização de pacientes submetidos a cineangiocoronariografia em um hospital de referência na Bahia
51780 Nível socioeconômico de pessoas hipertensas que frequentam um mullticentro em Salvador
51839 Caracterização clínica e fatores associados das cardiopatias congênitas em crianças de um ambulatório especializado
52073 Qualidade de vida de pessoas acometidas por cardiopatia reumática em pré-operatório de troca valvar
51958 QUALIDADE DO SONO DE UNIVERSITÁRIOS DE ENFERMAGEM
52042 Tempo de espera para realização de cineangiocoronariografia em um hospital de referência na Bahia
51778 A relação entre fatores socioeconômicos e hábito alimentar de pessoas com hipertensão arterial
51960 RELAÇÃO ENTRE QUALIDADE DO SONO E AS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE UNIVERSITÁRIOS DE ENFERMAGEM.
51820 Condições de saúde de longevos com Distúrbios Cardiovasculares e Hipertensão após internamento na unidade de terapia intensiva e alta hospitalar
51840 Perfil de pessoas com diagnóstico de doença cardíaca reumática: uma revisão integrativa
51938 Cuidado de enfermagem ao paciente em uso de dispositivo cardíaco eletrônico implantável: relato de experiência


