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64576 Impacto da pandemia COVID - 19 na dinâmica do atendimento a vítimas de IAMCSST na rede pública de Salvador ? Bahia. 08/10/21 ‐ Sexta‐feira SALA JORGE TORREÃO
64521 Impacto nos desfechos de curto prazo do uso de circuito revestido de circulação extracorpórea em cirurgias cardíacas em hospital de referência 08/10/21 ‐ Sexta‐feira SALA JORGE TORREÃO
64520 Preditores de mortalidade na cirurgia de revascularização miocárdica 08/10/21 ‐ Sexta‐feira SALA JORGE TORREÃO
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64515 Cluster de genes relacionados ao sistema renina-angiotensina-aldosterona e controle pressórico em idosos hipertensos: Uma abordagem Bayesiana 09/10/21 ‐ Sábado SALA JORGE TORREÃO
64479 Uso do teste de preensão palmar como preditor do tempo de internamento em pacientes idosos com síndrome coronariana aguda 09/10/21 ‐ Sábado SALA JORGE TORREÃO
64585 Avaliação Cintilográfica e Ecocardiográfica em portadores de mutação do gene da transtirretina sem envolvimento cardíaco manifesto 09/10/21 ‐ Sábado SALA JORGE TORREÃO

Relato de Casos
64345 SÍNDROME DE BRUGADA E IAM - A RELEVÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
64452 Interpretação equivocada de um sopro como inocente e seus desdobramentos: um relato de caso
64461 Achado de forame oval patente em paciente jovem com tromboembolismo pulmonar e acidente vascular encefálico.
64471 MINOCA COMO PONTO CHAVE PARA DIAGNÓSTICO DE TROMBOCITEMIA ESSENCIAL
64472 Trombose muito tardia de stent farmacológico
64480 Trombo Atrial Direito em Paciente com Síndrome Antifosfolípide e Trombocitopenia Imune Secundária ? Relato de Caso
64508 Rápida evolução de coronariopatia crônica: um relato de caso
64525 Comunicação Inter Ventricular Pós Infarto Agudo do Miocárdio de Apresentação Tardia 
64531 Miopericardite como complicação tardia de infecção por COVID-19
64533 Síndrome de Takotsubo: uma patologia recorrente?
64546 A importância do conhecimento dos sinais e sintomas de síndrome coronariana aguda em tempos de COVID 19: relato de um caso em paciente com dextrocardia isolada e situs solitus (dextroversão)
64554 Infarto agudo do miocardio em um Paciente Jovem com Síndrome Nefrótica: Relato de Caso
64557 Achado incidental de cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito em idoso admitido com síndrome coronariana aguda.
64558 TRATAMENTO PERCUTÂNEO DE DISFUNÇÃO DE BIOPRÓTESE TRICÚSPIDE NA ANOMALIA DE EBSTEIN ? RELATO DE CASO
64559 Implante valve-in-valve transcateter em posição aórtica: relato de caso

Poster
64350 Infarto Agudo do Miocárdio no Brasil: impacto da pandemia da Covid-19 nos internamentos e na taxa de mortalidade
64363 Panorama das internações por insuficiência cardíaca congestiva na Bahia durante a pandemia de COVID-19: uma análise biopolítica
64449 Anticoagulação no paciente idoso: avaliação além dos escores habituais
64454 Experiência com o implante valvular aórtico transcateter (TAVI) em um hospital privado na cidade de Salvador ? Bahia
64456 Mortes por causas cardiovasculares na Bahia antes e durante a pandemia da Covid-19
64458 RELAÇÃO ENTRE ADIPONECTINA E INFARTO DO MIOCÁRDIO EM PACIENTES DIABÉTICOS
64463 A prevalência de internações por Hipertensão arterial sistêmica em população jovem na Bahia nos últimos 10 anos
64465 Impacto do distanciamento social na incidência de febre reumática aguda na Bahia: um perfil epidemiológico
64466 Hipertensão Essencial na Bahia: análise dos óbitos no período de 2015 a 2020
64467 Internações por doenças tromboembólicas na Bahia antes e durante o SARS-COV-2: um estudo ecológico 
64468 Perfil epidemiológico dos óbitos por arritmopatias nos últimos cinco anos na Bahia: uma perspectiva médico-social
64469 Panorama epidemiológico dos óbitos por agravos isquêmicos agudos durante a pandemia de COVID-19 na Bahia
64474 Mortalidade e hospitalizações por insuficiência cardíaca e infarto agudo do miocárdio na cidade de Alagoinhas/ Bahia, entre 2009-2019.
64475 Análise epidemiológica das internações por Embolia Pulmonar nas regiões Norte e Nordeste do Brasil: panorama dos últimos dez anos
64477 Prevalência da hipertensão arterial sistêmica entre indígenas
64478 Prevalência de fragilidade em idosos com síndrome coronariana aguda e seus fatores associados 
64481 Associação de dados antropométricos com perfil lipídico e marcador de resposta inflamatória em escolares no sertão da Bahia
64483 Incidência de infarto agudo do miocárdio em pacientes com menos de 40 anos no Brasil
64487 Internações e Gastos Públicos decorrentes de Hipertensão Primária: uma análise entre Nordeste, Bahia e Salvador nos últimos cinco anos
64488 Tendência temporal do tratamento da insuficiência cardíaca no estado da Bahia
64490 Análise das internações por doenças hipertensivas em pacientes pediátricos na cidade de Salvador
64491 Impacto econômico da insuficiência cardíaca nos custos gerados por doenças do aparelho circulatório em idosos no Brasil
64492 Gastos do Sistema Único de Saúde com internações por insuficiência cardíaca, na Bahia, entre 2010 e 2019
64493 Análise do perfil epidemiológico dos óbitos por doença reumática do coração no estado da Bahia
64495 Mortalidade dos idosos no Sistema Único de Saúde por Infarto Agudo do Miocárdio, na Bahia, entre 2009 e 2019
64497 Infarto Agudo do Miocárdio em pacientes com histórico de Hipertensão Arterial Sistêmica: quais fatores estariam associados a este desfecho?
64498 Mortalidade materna por COVID-19 em cardiopatas no Brasil
64499 Mortalidade por Doença de Chagas no Brasil de 2012 a 2019
64500 Comparação de dois programas de prevenção e controle de doenças cardiovasculares em uma empresa 
64502 Perfil epidemiológico de pacientes internados por febre reumática aguda na Bahia entre 2010 e 2019
64504 Determinação do intervalo QT como indicador do risco durante a terapia com psicofármacos: resultados preliminares
64505 Analise do perfil epidemiológico sobre a mortalidade da doença reumática crônica do coração na Bahia no período de 2009 a 2019
64507 Impacto da adesão medicamentosa na mortalidade de pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida
64509 DEVICE TEAM: UMA ESTRATÉGIA PARA IDENTIFICAR PACIENTES INELEGÍVEIS E POTENCIALMENTE INELEGÍVEIS DE CANDIDATOS A IMPLANTE DE CARDIO DESFIBRILADORES IMPLANTÁVEIS.
64510 DEVICE TEAM: UMA ESTRATÉGIA PARA IDENTIFICAR PACIENTES POTENCIALMENTE INELEGÍVEIS DE CANDIDATOS A TERAPIA DE RESSINCRONIZAÇÃO CARDÍACA.
64511 Desenvolvimento de um escore de estratificação de risco com base em preditores sociais em pacientes submetidos ao implante de cardiodesfibrilador implantável.
64514 Precisão e calibração do MAGGIC Score em pacientes com Insuficiência Cardíaca de fração de ejeção reduzida em hospital de referência do sistema público de saúde
64516 Teste de levantar e sentar de dois minutos e sua associação ao consumo de oxigênio em pacientes cardiopatas
64517 Validação do teste de sentar e levantar de 2 minutos para prever o consumo máximo de oxigênio em cardiopatas 
64518 Características clínicas e ecocardiográficas após seis meses de sacubitril/valsartana na cardiopatia chagásica - série de casos
64519 Preditores de mortalidade nas cirurgias valvares em um centro de referência



64522 Experiência com uso de evolucumabe em pacientes com dislipidemia e doença arterial coronariana em serviço de referência
64523 Preditores de infecção no pós-operatório de cirurgia cardiovascular com circulação extracorpórea
64524 Transtornos de condução e arritmias: Análise comparativa das internações antes e durante a pandemia do COVID-19
64527 Intervenção coronariana percutânea com 1 stent resulta em melhores resultados angiográficos em pacientes submetidos à angioplastia em um hospital de referência do Sistema Único de Saúde
64528 Impacto da pandemia do COVID-19 na doença reumática crônica do coração: um olhar epidemiológico
64529 Mortalidade por malformações cardíacas congênitas no estado da Bahia entre 2010 e 2019
64530 SYNTAX score é um bom preditor de eventos cardiovasculares adversos em pacientes submetidos à angioplastia em um hospital de referência do Sistema Único de Saúde
64534 Análise das internações por transtornos de condução e arritmias cardíacas no estado da Bahia entre os anos de 2011 e 2020
64535 Cardiomiopatia hipertrófica: perfil clínico e desfechos em pacientes acompanhados em um hospital de referência do Sistema Único de Saúde
64536 Doença não-obstrutiva e fibrose em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica acompanhados em hospital de referência em Salvador-BA
64537 O perfil e relevância do tratamento farmacológico na hipertensão arterial resistente aparente
64538 Hipertensão arterial resistente e quarta droga anti-hipertensiva mais prescrita em um ambulatório de clínica médica geral
64541 Análise clínico-epidemiológica dos transtornos de condução e arritmias cardíacas, no Brasil, entre 2011 a 2020
64542 Gastos do Sistema Único de Saúde com internações por insuficiência cardíaca, na Bahia, entre 2010 e 2019
64543 Comportamento da pressão arterial infantil entre os anos de 2001 e 2019
64544 Perfil clínico e demográfico de pacientes avaliados para risco cardiovascular em cirurgias não cardíacas, em hospital universitário de Salvador-Bahia
64545 Custos gerados pelas internações por infarto agudo do miocárdio no Nordeste: Uma análise da última década
64548 Comparação da composição de ácidos graxos no plasma com perfil antropométrico e metabólico de escolares do sertão da Bahia
64549 Análise da Entropia dos Intervalos RR em Idosos com Síndrome Metabólica e Sarcopenia Concomitantemente: Uma abordagem Bayesiana
64550 Relação entre ancestralidade genética e síndrome metabólica em uma população de idosos residentes na comunidade
64551 Análise da taxa de mortalidade e internações por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) antes e durante a pandemia do COVID-19.
64555 Segurança e rapidez de um protocolo de dor torácica baseado no uso da troponina de alta sensibilidade
64560 Avaliação da acurácia de escores de risco cardíaco na predição de desfechos cardiovasculares perioperatórios em pacientes submetidos a cirurgias não cardíacas eletivas
64561 Calibração dos esfigmomanômetros de uma rede de atenção primária de um município do Recôncavo da Bahia
64562 Análise epidemiológica da doença chagásica, nas regiões Norte-Nordeste, de 2010-2019
64564 Retrato epidemiológico do infarto agudo do miocárdio, na Bahia, de 2010 a 2019
64570 Panorama das principais doenças cardiovasculares na saúde pública de Salvador-BA: análise da morbimortalidade em uma década
64571 Morbimortalidade da febre reumática aguda, na Bahia, de 2011 a 2020
64573 Morbidade por insuficiência cardíaca: um comparativo entre a Bahia e o Brasil no ano de 2020
64575 Uso de tromboelastometria em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca em um hospital de referência em cardiologia em Salvador, Bahia
64577 Análise da relação entre sedentarismo e os valores da pressão arterial em pacientes admitidos em ambulatório de hipertensão arterial resistente 
64578 O escore SYNTAX como preditor de eventos cardiovasculares adversos maiores em pacientes com infarto agudo do miocárdio atendidos em um hospital de referência do Sistema Único de Saúde.
64579 Intervenção coronariana percutânea com 1 stent versus 2 ou mais stents em pacientes com infarto agudo do miocárdio atendidos em hospital de referência do Sistema Único de Saúde.
64580 Gestantes e puérperas com cardiopatia pelo sars-cov-2: utilização de uti nas regiões do brasil
64583 Internações por Febre reumática aguda na Bahia: Panorama epidemiológico e mortalidade nos últimos 10 anos
64587 Correlação entre os volumes fásicos do átrio esquerdo e a função atrial avaliada pelo strain bidimensional
64588 Comparação entre a evolução dos casos de óbitos por infarto agudo do miocárdio entre homens e mulheres acima de 50 anos de 2010 a 2019 no Brasil
64589 Comparação dos números de internação por avc entre as regiões nordeste e sudeste do brasil de 2010 a 2019

Educação Física - Poster
64485 Fenótipo da cintura hipertrigliceridêmica e fatores associados em idosos 


