
IDTEMASBC TITULO

ORAL

08:30 10:00 Moderador: Lucíola 
Crisóstomo Debatedores: Otávio 
Berwanger(SP), Patrícia 
Guimarães(SP), Adriana Latado

(7 min 
apresentação; 7 
min discussão)

54860

Análise do escore InsCor como 
preditor de mortalidade em 
pacientes submetidos à 
revascularização do miocárdio em 
hospital de referência da cidade de 
Salvador – Bahia.

03/05/19 - SEXTA-FEIRA SALA JORGE 
TORREÃO

55110

Adoção da raquianestesia aumenta a 
frequência de extubação no centro 
cirúrgico e diminui o tempo de 
ventilação mecânica após cirurgia 
cardíaca

03/05/19 - SEXTA-FEIRA SALA JORGE 
TORREÃO

55170

Redução do tempo porta balão no 
infarto agudo do miocárdio: 
eliminando desperdícios operacionais 
e econômicos utilizando ferramentas 
do lean 

03/05/19 - SEXTA-FEIRA SALA JORGE 
TORREÃO

55174 Prevalência da anemia em pacientes 
com insuficiência cardíaca 03/05/19 - SEXTA-FEIRA SALA JORGE 

TORREÃO

55194

Rendimento diagnóstico da 
ressonância magnética para 
pacientes com insuficiência cardíaca 
e disfunção ventricular sem 
diagnostico etiológico definido

03/05/19 - SEXTA-FEIRA SALA JORGE 
TORREÃO

55270

Uso do cicloergômetro como 
instrumento de ganho funcional na 
reabilitação cardíaca fase I: há 
necessidade?

03/05/19 - SEXTA-FEIRA SALA JORGE 
TORREÃO

ORAL

10:30 – 12:00 Moderador:  Lucíola 
Crisóstomo Debatedores:Otávio 
Berwanger(SP), Patrícia 
Guimarães(SP),Adriana Latado

(7 min 
apresentação; 7 
min discussão)

55282

Tromboelastometria reduz a 
transfusão de hemocomponentes ou 
hemoderivados durante 
revascularização miocárdica de 
pacientes com síndromes 
coronarianas agudas?  

03/05/19 - SEXTA-FEIRA SALA JORGE 
TORREÃO

55284

Acurácia da troponina I na 
diferenciação de infarto primário ou 
secundário a sepse: Registros RESCA 
e SAPIENS

03/05/19 - SEXTA-FEIRA SALA JORGE 
TORREÃO



55300

Resposta ao programa de reabilitação 
cardiovascular em pacientes 
cardiopatas na faixa de indicação de 
transplante cardíaco

03/05/19 - SEXTA-FEIRA SALA JORGE 
TORREÃO

55331

Ausência de associação entre o 
tempo para furosemida e redução do 
tempo de internação em insuficiência 
cardíaca descompensada

03/05/19 - SEXTA-FEIRA SALA JORGE 
TORREÃO

55364

Uso do estimulador da guanilato 
ciclase solúvel, Riociguate, em 
portadores da hipertensão pulmonar 
tromboembólica crônica, tratados em 
um centro de referência da região 
nordeste.

03/05/19 - SEXTA-FEIRA SALA JORGE 
TORREÃO

55466
Razão TGL / HDL como preditor de 
deficiência de testosterona em 
homens

03/05/19 - SEXTA-FEIRA SALA JORGE 
TORREÃO

POSTERES

02/05 Quinta-Feira 10:00 – 10:30: Coordenador: 
Rodrigo Morel 

54392

Papel do nt-probnp na predição de 
disfunção ventricular direita em 
pacientes com tromboembolismo 
pulmonar, em hospital de referência 
de Salvador, BA

54411

Análise de custo-efetividade da 
terapia com evolocumabe em 
pacientes com alto risco de eventos 
cardiovasculares no contexto do SUS 
– Brasil

54665

Levantamento da presença e do 
autoconhecimento de fatores de 
risco cardiovasculares em população 
da periferia de Vassouras

54667
Fatores de risco para doenças 
cardiovasculares em mulheres no 
município de Vassouras

54964

Rastreamento de risco cardiovascular 
na equipe de segurança do governo 
do Estado: avaliação do grupo de 
obesos e sobrepeso

54965
Fatores de risco cardiovascular e 
estresse em mulheres policiais das 
unidades de polícia pacificadora



54966

Autoconhecimento e prevalência de 
fatores de risco cardiovascular em 
mulheres de diferentes grupos 
populacionais

55000 Aspectos clínicos e metabólicos da 
hipertensão do avental branco

55001

 História familiar de hipertensão em 
descendentes de africanos é 
determinante na hipertensão do 
jaleco branco

55055

Factibilidade e potencial benefício da 
estratégia minimalista para o 
implante transcateter de válvula 
aórtica (TAVI) 

55115

Caracterização socioeconômica e 
etiologia da insuficiência cardíaca: 
disparidade entre o serviço público e 
privado de saúde

55117
Diferenças na fibrilação atrial aguda e 
crônica em uma coorte de pacientes 
críticos

55155

Tempos no atendimento de pacientes 
com Infarto Agudo do Miocárdio com 
Supradesnivelamento de Segmento 
ST submetidos à angioplastia 
primária, pela rede pública, em 
Salvador e região metropolitana.

55161

Prevalência e perfil dos pacientes 
submetidos à retroca precoce de 
prótese biológica em hospital de 
referência de Salvador-Ba

55175
 Nível De Atividade Física e Evolução 
Dos Pacientes Hospitalizados Por 
Insuficiência Cardíaca

55216

Prevalência de deficiência de 
testosterona em hipertensos na 
região metropolitana de Feira de 
Santana-BA

55219 Prevalência de obesidade na 
população de Salvador

55279

RELAÇÃO ENTRE O ÍNDICE 
TRIGLICERÍDEO/GLICOSE E 
HEMOGLOBINA GLICADA EM 
ADULTOS JOVENS 



55292

Influência da carga de comorbidades 
e da gravidade da doença no efeito 
do sacubitril/valsartanana na 
insuficiência cardíaca

55305 Manejo antitrombótico na Fibrilação 
Atrial Valvar

55319

Perfil de espiritualidade em uma 
população de pacientes cardiopatas 
encaminhados para reabilitação 
cardiovascular

55330
Evolução de uma série de pacientes 
jovens submetidos à intervenção 
coronária percutânea (ICP)

55335

Prevalência do uso de 
espironolactona + clortalidona em 
negros hipertensos resistentes e 
refratários acompanhados em 
ambulatório de referência

55362

Associação entre pressão arterial 
diastólica e sintomas de angina em 
pacientes com doença arterial 
coronariana

55393

Impacto da depressão sobre o 
manejo da pressão arterial em 
pacientes admitidos em ambulatório 
de hipertensão arterial resistente

55394
Angioplastia pulmonar no tratamento 
da hipertensão pulmonar 
tromboembólica crônica inoperável.

02/05 Quinta-Feira 15:30 – 16:00: Coordenador: 
Alexsandro Fagundes 

54967 Intervenção coronária percutânea 
não diabéticos versus diabéticos:

54968
Valvoplastia Mitral percutânea por 
balão: comparação em longo prazo 
entre balão único e Inoue

54969
Escore ecocardiográfico na sobrevida 
e sobrevida livre de eventos após a 
valvoplastia mitral por balão 

55025
Risco aumentado de hipertrofia 
ventricular esquerda em hipertensos 
afrodescendentes



55101

Abordagem contemporânea do 
implante transcateter de válvula 
aórtica (TAVI) - análise do registro 
RETAVI

55177

Disparidade entre fatores de risco de 
pacientes com insuficiência cardíaca 
atendidos na rede pública e privada 
de saúde

55179
Comparativo clínico e 
sociodemográfico entre hipertensos 
jovens vs idosos

55181

Extensão do acometimento 
miocárdico na ressonância magnética 
de pacientes internados por 
pericardite aguda.

55187

É possível predição acurada da 
gravidade da anatomia coronária em 
pacientes internados com síndromes 
coronarianas agudas?

55195 Registro de cirurgia cardíaca em 
adultos no SUS Bahia em 2018

55196
Estratégia do heart team versus 
indicação do médico assistente no 
SUS da Bahia

55211

Determinantes da opção por cirurgia 
de revascularização miocárdica em 
pacientes com síndromes 
coronarianas agudas

55299
Hiperuricemia se associa a pior 
controle glicêmico em idosos 
residentes na comunidade

55322

SOBRECARGA DE CÂMARAS 
CARDÍACAS ESQUERDAS EM 
PACIENTES COM HIPERTENSÃO 
ARTERIAL SISTÊMICA: CONTRIBUIÇÃO 
DO ELETROCARDIOGRAMA

55340

Evolução de pacientes nonagenários 
submetidos a intervenção coronária 
percutânea (ICP) no Hospital Santa 
Izabel

55341

A inclusão da equipe 
multiprofissional na decisão de 
implantar CDI resulta em melhores 
resultados Institucionais.



55343

Série de pacientes com idade 
superior a 80 anos submetidos à 
intervenção coronária percutânea no 
Hospital Santa Izabel

55344
ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DAS 
INTERNAÇÕES POR AVC E 
HIPERTENSÃO NO BRASIL

55382

Preditores de complicações intra-
hospitalares após Infarto Agudo do 
Miocárdio com Supradesnivelamento 
do Segmento ST em pacientes 
submetidos a terapia reperfusão 
precoce em Salvador-Ba, BR

55426
Manejo da hipotensão sintomática 
durante otimização terapêutica com 
sacubitril-valsartana

55483

Deficiência de testosterona e 
obesidade: prevalência na região 
metropolitana de Feira de Santana-
BA 

55492

Análise exploratória da taxa de 
utilização do acesso radial e 
incidência de complicações – 
evolução temporal.

55495

COMPARAÇÃO DO RISCO DE ÓBITO 
PELO ESCORE GRACE ENTRE 
PACIENTES INTERNADOS POR 
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO 
PROVENIENTES DE SISTEMA PÚBLICO 
E DE DEMANDA ESPONTÂNEA EM 
HOSPITAL PRIVADO DE SALVADOR - 
BA

55497

Avaliação do perfil de pacientes 
admitidos na emergência por 
suspeita de infarto agudo do 
miocárdio, submetidos à 
coronariografia sem doença arterial 
coronariana obstrutiva significante. 

55518

Adesão ao tratamento 
medicamentoso da Hipertensão 
Arterial Sistêmica pelo escore de 
Morisky (MMS-8)

03/05 Sexta-Feira 10:00 – 10:30: Coordenador: 
Ricardo D’Oliveira 



54957

Levantamento epidemiológico do 
tratamento de endocardite infecciosa 
em prótese valvar ou válvula nativa 
nas regiões brasileiras em 10 anos. 

54970
Sobrevida em longo prazo da 
valvuloplastia mitral com balão único 
Balt 

54971

Influência do sexo biologicamente 
feminino na intervenção coronária 
percutânea primária: fatores de risco 
independentes para óbito e eventos a 
médio prazo 

55197

Frequencia de terapia apropriada 
pelo CDI de acordo com avaliação 
multiprofissional previa ao para 
implante

55198
Características e desfechos clínicos 
de pacientes com endocardite 
infecciosa no SUS da Bahia

55199

Remodelamento Reverso apos uso da 
Terapia de Ressincronizacao Cardiaca 
e/ou após o uso de 
Sacubitril/Valsartana em seis meses

55214

Acurácia da troponina I sérica para 
detecção de miocardite em pacientes 
com pericardite aguda: estudo por 
ressonância magnética

55215
Estratégia de Saúde da Família e 
hospitalizações por Insuficiência 
Cardíaca na Bahia: 2008 a 2015

55218

Acurácia do Julgamento Heurístico na 
Predição de Doença Arterial 
Coronária em Pacientes com Dor 
Torácica Aguda: comparação com 
modelo logístico.

55221
Desenvolvimento de Escore Clínico 
Preditor de Pericardite como 
Etiologia de Dor Torácica Aguda



55222

Desempenho do supradesnível difuso 
do segmento ST e infradesnível do 
segmento PR no diagnóstico de 
pericardite aguda em pacientes 
admitidos por dor torácica aguda.

55278

Função sistólica do ventrículo 
esquerdo ao ecocardiograma não 
incrementa o valor prognóstico do 
Escore GRACE em Síndromes 
Coronarianas Agudas

55294
Pesquisa de potenciais desigualdades 
quanto a decisão cirúrgica em 
síndromes coronarianas agudas

55295

Descrição do “Custo Clínico-Pessoal” 
da Cirurgia de Revascularização 
Miocárdica em Pacientes Internados 
por Síndromes Coronarianas Agudas.

55302

HIPERURICEMIA SE ASSOCIA A UM 
PIOR CONTROLE AUTÔNOMO DO 
CORAÇÃO EM IDOSOS RESIDENTES 
NA COMUNIDADE

55324
Hiperuricemia se associa a 
marcadores de adiposidade central 
em idosos residentes na comunidade 

55361
Diabetes mellitus se associa à 
disfunção do tecido adiposo visceral 
em idosos residentes na comunidade

55368

Série de pacientes submetidos a 
oclusão percutânea do apêndice 
atrial esquerdo em Serviço terciário 
de Salvador 

55375

Características clínicas e desfechos 
cardiovasculares após episódio de 
síndrome coronariana aguda em 
pacientes não submetidos a 
revascularização coronária

55405

INCIDÊNCIA E PREDITORES DE RISCO 
PARA OCORRÊNCIA DE TEMPESTADE 
ELÉTRICA EM PORTADORES DE CDI 
EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM 
SALVADOR-BA



55416

Uso do clopidogrel (600mg) em 
idosos &#8805; 75 anos com infarto 
agudo do miocárdio com 
supradesnivelamento de segmento st 
submetidos à angioplastia, pela rede 
pública, em Salvador

55418

Perfil medicamentoso de pacientes 
com hipertensão arterial sistêmica: 
resistentes x refratários em 
ambulatório de referência

55419
Associação da escala de adesão 
terapêutica de Morisky-Green em 
pacientes hipertensos

55432
Perfil clínico e terapêutico de 
pacientes com fibrilação atrial e 
câncer

55529
Índice tornozelo-braquial e 
sobrecarga de ventrículo esquerdo 
em hipertensos resistentes

55532
Impacto do Sacubitril/valsartana na 
qualidade de vida de pacientes com 
insuficiência cardíaca 

03/05 Sexta-Feira 15:30 – 16:00:  Coordenador: 
Rodrigo Morel 

54972
Pré-hipertensão em adultos jovens e 
adolescente de curso superior e 
técnico SENAI/CETIQT 

54973

Influência da comissurotomia mitral 
cirúrgica e do escore ecocardiográfico 
na valvoplastia mitral percutânea por 
balão 

55027 Alterações microvasculares em 
hipertensos de acordo com a etnia

55190

Tendência de mortalidade por 
doenças cardiovasculares no estado 
da Bahia, no período entre 2000 e 
2015

55291
Custos de internação por Infarto 
Agudo do Miocárdio no Brasil nos 
últimos dez anos



55296

Incidência de positivação da 
Troponina I induzida por 
coronariografia invasiva diagnóstica 
em pacientes com dor torácica aguda

55298

Valor Preditor das Características da 
Dor Torácica Aguda quanto à 
Presença de Doença Coronária 
Obstrutiva

55312
Hospitalização por hipertensão 
arterial essencial na Bahia no período 
de 2008 a 2018

55346
Influência da extensão do 
tromboembolismo pulmonar sobre a 
gravidade clínica do paciente

55404
Prevalência de hipercolesterolemia 
familiar em ambulatório de doença 
arterial coronariana

55425 Perfil da adesão terapêutica em 
pacientes hipertensos

55429

Análise do perfil epidemiológico de 
internação por doença reumática 
crônica do coração nos estados da 
Bahia e de Sergipe

55438
Perfil epidemiológico das mulheres 
jovens com hipertensão arterial 
sistêmica no Nordeste do Brasil

55470
Choque cardiogênico no infarto 
agudo do miocárdio: uma série de 
casos em serviço de atenção terciária

55485
Influência do tipo de prótese valvar 
na função sistólica do ventrículo 
esquerdo

55488

Perfil epidemiológico das doenças 
cardíacas no município de Paulo 
Afonso-BA: uma análise de 2014-
2018.

55489
Deficiência de testosterona como 
marcador de risco cardiovascular em 
homens 

55490
Associação entre sintomas e 
disfunção significativa de prótese 
valvar cardíaca

55503 Prevalência de hipertensão na 
população de Salvador



55504

Avaliação da qualidade de vida dos 
pacientes portadores de prótese 
valvar mecânica quando comparados 
à prótese biológica

55506

Registro unicêntrico demonstra 
resultados favoráveis em intervenção 
coronária percutânea em Serviço de 
referência da Bahia

55511

Na última década, a Bahia 
apresentou aumento do número de 
infartos agudos do miocárdio com 
redução na sua taxa de mortalidade 
hospitalar.

55531
A adiposidade corporal se associa ao 
índice triglicerídeo/glicose em 
adolescentes 

55534

Desfechos cardiovasculares em 
negros com hipertensão arterial 
resistente (HAR) X não-resistente 
(HANR)

55543
Carga de comorbidades e variação da 
troponina em pacientes com IC 
tratados com sacubitril/valsartana

04/05 Sábado 09:00 – 09:30 – Visita aos 
Posteres de Relatos de Casos

Coordenador: Ricardo 
D’Oliveira Avaliadores: Nelmacy 
Freitas,Saulo Paradella, 
Maristela Magnavita,Maria 
Dulce Aragão,Fábio 
Almeida,José Vicente, Gabriel 
Nunes,Tonnison Oliveira, 
Francisco Félix, Benelson 
Guimarães, Jamerson Sampaio, 
Laudenor Pereira,Thiago 
Pereira,Pedro Machado

54410
Embolização séptica pulmonar: 
Complicação rara da endocardite 
infecciosa

55167 Endocardite bacteriana por fístula 
coronariana: relato de caso



55345

Tratamento percutâneo da 
miocardiopatia hipertrófica 
obstrutiva – relato de caso de 
embolização alcoólica do septo

55379
Oclusão percutânea de forame oval 
patente em paciente com síndrome 
de platipneia-ortodeóxia 

55440
Relato de caso: insuficiência cardíaca 
induzida por amantadina, um 
diagnóstico de exclusão

54391
A PET-CT 18F-FDG para Diagnóstico 
de Endocardite Infecciosa de Prótese 
Valvar

54418

Primeiro implante da América Latina 
da prótese aórtica transcateter balão-
expansível de 20mm em paciente 
com ânulo aórtico pequeno

55178
Possível Fenocópia de Brugada em 
chagásico com hipercalemia: qual 
impacto clínico desse fenômeno?

55386
Amiloidose cardíaca com 
acometimento multissistêmico - 
relato de um caso

55476

Tratamento transcateter de 
regurgitação aórtica para-protética 
em paciente de alto risco cirúrgico 
com quadro clínico refratário.

54940
Relato de caso: 
hiperhomocisteinemia e a relação 
com eventos cardiovasculares

55124
Valva aórtica bicúspide 
disfuncionante ainda na infância: 
uma evolução pouco comum

55290
Relato de caso: Amiloidose cardíaca 
como fator etiológico em paciente 
com Insuficiência Cardíaca Avançada.

55399

Ivabradina como tratamento 
adjuvante ao beta bloqueador para 
controle de frequência cardíaca em 
paciente com fibrilação atrial de 
difícil de freqüência cardíaca.



55487 Tratamento percutaneo de 
aneurisma coronariano


