
PROGRAMAÇÃO
COMPLETA

Prezados sócios e colegas cardiologistas,

Diante de um ano ímpar,  com uma inesperada 
Pandemia,  algumas mudanças são necessárias e 
inevitáveis .  Na atual conjuntura,  o evento 
presencial  encontra-se inviável ,  mas a comissão 
científica vem trabalhando bastante para sua 
missão de educação médica continuada.

Nos dias 22 e 23 /  29 e 30 de outubro,  teremos o 
XXXII  Congresso da Sociedade Brasi leira de 
Cardiologia do Espírito Santo,  dessa vez em sua 
primeira versão virtual .  Você está convidado a 
conectar -se com a ciência em uma plataforma 3D 
de interação que possibil itará um contato seguro 
através da tecnologia com os avanços da 
cardiologia!

Para sua participação ser a melhor possível  
dividimos o congresso em 2 noites por 2 semanas 
consecutivas,  tornando-o menos cansativo e 
promovendo melhor aproveitamento! 

 Trabalhamos para tentar trazer para discussão 
assuntos que possam ser úteis no dia a dia e as 
novidades que são constantes na cardiologia.  

Você está convidado a participar dessa 
experiência com a gente!
   

Mensagem da Diretoria



Abertura do Congresso:  18:30    

18:30 às 18:40 -  Abertura  
  
Mesa Redonda ‐ Cardiologia Clínica  
Debatedores:  Dr.  Fernando Torres e Dr.  Paulo Bernardes 
(ES) 

18:40 às 18:55 -  Tratamento  medicamentoso da 
hipertensão arterial  em 2020 com Drª.  Erika Campana (RJ)

18:55 às 19:10  -  Rastreamento  de DAC em diabéticos:  
quando e como? Com Dr.  Remo  Holanda (SP)
15min de discussão
    
19:25 às 19:55  -  Simpósio satélite (Bayer) -  Novos Insigths 
na Terapia Anticoagulante em Pacientes Especiais com 
DAC com Dr. Álvaro Azevum (SP)
    
Mesa Redonda DAC     
Debatedores:  Drª.  Fatima Cristina Monteiro Pedroti  e Dr.  
Tarcísio Campostrini  (ES)

19:55 às 20:10  -  O desafio de bloquear plaquetas e 
trombina na síndrome isquêmica aguda: quais estratégias 
posso uti l izar? Com Dr.  Alexandre Matos Soeiro (SP)
    
20:10 às 20:35  -  10 anos de novos anticoagulantes:  onde 
estamos? Com Dr.  Renato Lopes (EUA)  
   
20:35 às 20:50 -  Quais fatores podem guiar a terapia na 
prevenção secundária além da estatina? Com Dr.  Marcio 
Bittencourt (SP)
 
20:50 às 21:05  -  Estratégias atuais na doença coronária 
crônica:  o ISCHEMIA muda a nossa prática? Com Dr.  
Eduardo Lapa (PE)
15min de discussão    

DIA 01 |  22 DE OUTUBRO



DIA 02 |  23 DE OUTUBRO

Cardiologia Clínica - Hot topics    
Debatedores:  Drª.  Patrícia Abaurre Moulin Machado e Dr.  
Ricardo Ryoshim Kuniyoshi (ES)

18:30 às 18:45  -  AVC cardioembólico apesar da 
anticoagulação.   E agora? Com Dr.  José  Antônio Fiorot (ES)

18:45 às 19:00  -  Novas terapias para risco residual no 
paciente de alto risco com Dr.  Raul Dias (SP)       

19:00 às 19:15 -  Estratificando  o risco de morte súbita nas 
miocardiopatias com Dr.  Fabio Fernandes (SP)
15min de discussão   

19:30 às 20:00 -  Simpósio Satélite (Boehringer) -  Jornada 
do paciente com Fibrilação Atrial :  Da prevenção do AVC 
a reversibil idade com Dr. Bruno Miotto (SP)    

Mesa Redonda - Fibrilação atrial     
Debatedores:  Dr.  Marcio Augusto Si lva e Dr.  Eduardo Serpa 
(ES)

20:00 às 20:15 -  Prevenção de eventos cardioembólicos no 
paciente com doença renal avançada: varfarina,  DOACs,  
oclusão do AAE ou nada? Com Dr.  Adalberto Lorga Filho 
(SP) 

20:15 às 20:30  -  FA si lenciosa:  quando e como tratar? Com 
Dr.  Francisco Darrieux (SP)

20:30 às 20:45 -  Tratamento da FA no paciente com IC:  
medicação ou ablação? Com Dr.  André D`Ávila (EUA)
15min de discussão        

21:00 às 21:30  -  Simpósio Satélite (Boston) -  Morte Súbita 
em atletas – Implante de CDI Subcutâneo com Dr Jorge 
Elias Neto e Dr.  Fabricio S .  Vassalo (ES) 
   



DIA 03 |  29 DE OUTUBRO

Mesa Redonda - Cardiologia Clínica    

Debatedores:  Dr.  Antônio Carlos Avanza Jr.  e Drª.  Rovana Si lva Agrizzi  

(ES)

18:30 às 18:45  -  COVID e coração: evidências com Drª.  Ludhmila 

Abrahão Hajjar (SP)

18:45 às 19:00  -  Miocardite e síndrome Kawasaki-l ike com Drª.  

Andressa Mussi  Soares (ES) 

19:00 às 19:15 -  Exercício f ísico:  o coração e a COVID-19 com Dr.  

Serafim Borges (RJ)   

15min de discussão

  

19:30 às 20:00   -  Simpósio Satélite (Astra Zeneca) -  Conexão 

Rim-Coração: o presente e o futuro com Dapagliflozina com Dr. 

Otávio Rizzi Coelho (SP)    

Mesa Redonda - Insuficiência Cardíaca    

Debatedores:  Dr.  Luíz Fernando Machado Barbosa e Drª.  Daniela 

Motta da Costa (ES)

20:00 às 20:15 -  Implementando os tratamentos na ICFER: quando é a 

hora certa? Com Dr.  Pedro Schwartzmann (SP)

20:15 às 20:30 -  Estudos DAPA‐HF e EMPEROR‐Reduced: o que mais 

está por vir? Com Drª.  Laura Leite da Escossia Marinho (SP)

20:30 às 20:45 -  Manejo das miocardiopatias infiltrativas -  o que 

podemos e o que não podemos fazer? Com Drª.  Ariane Macedo (SP) 

 

10  min  de discussão    

20:55 às 21:10 -  Sessão internacional -  Avanços em imagem 

multimodalidade na avaliação de valvopatias com Dr.  João Cavalcante 

(EUA)

21:10  às  21:40 -  Simpósio Satélite (Merck) -  Otimização do 

tratamento da ICFER: papel da escolha do BB com Dr. Pedro 

Schwartzmann (SP)

   



DIA 04 |  30 DE OUTUBRO

Mesa Redonda - Cardiologia Clínica    
Debatedores:  Dr.  Rodolfo Wagner Ferraz da Si lva e Dr.  Juliano 
Dallapicula Gama (ES)

18:30 às 18:45  -  Avaliação  e prevenção  da  cardiotoxicidade 
por quimioterápicos com Drª.  Mônica Ávila (SP)

18:45 às 19:00  -  AAS: desafios e certezas na prevenção 
cardiovascular com Dr.  Álvaro Avezum (SP)
   
19:00 às 19:15 -  Meu paciente com DAPT tem indicação de  
cirurgia.  Como manejar? Com Dr.  Gabriel  Assis do Carmo (MG)
15min de discussão  

19:30 às 20:00  -  Simpósio Satélite (Servier) -  Hipertensão e 
Diabetes: novo tratamento para novos tempos com Dr. David 
Brasil  (MG)

Mesa Redonda - Cardiopatias estruturais        
Debatedores:  Dr.  José Airton de Arruda e Dr.  Rafael Moyses (ES)

20:00 às 20:15  -  Estenose aórtica grave no paciente  
assintomático:  quando e como intervir  com Dr.  Flavio  
Tarasoutchi (SP)

20:15 às 20:30  -  Valva tricúspide:  os novos caminhos no 
horizonte com Bruno Melica (Portugal)  

20:30 às 20:45  -  Tratamento dos defeitos do septo atrial :  o 
estado da arte com Dr.  Raul Arrieta (SP)
15min de discussão        

21:00 às 21:30  -  Simpósio Satélite (Merck) -  Sul fas,  são todas 
iguais ? Qual o impacto de combinações fixas na adesão? 
Com Dr Luciano Drager (SP)     

21:30 às 21:45  -  Encerramento    



TEMAS LIVRES

DIA 23/10/2020
15h às 16h

AVALIADORES/MODERADORES: Dr.  Eliudem Galvão 
Lima e Dr.  Diogo Barreto

57636 Fatores de risco Cardiovasculares entre 
estudantes de Medicina da Uniredentor

63508  Comparação de dois modelos de risco na 
predição de nef ropatia induzida por contraste após 
cateterismo cardíaco e intervenção coronária 
percutânea

63246 Rastreio de Apneia Obstrutiva do Sono em uma 
população de adultos jovens no centro do Município do 
Rio de Janeiro – estudo LapARC

63251 Reatividade vascular de aortas em ratos 
diabéticos expostos à sobrecarga de cobre

63252  Concordância do diagnóstico de hipertensão 
pela pressão arterial  de consultório e pela 
Monitorização Residencial  da Pressão Arterial  em uma 
unidade da Estratégia Saúde da Família – Estudo 
LapARC

57412  Impacto prognóstico da insuficiência renal 
aguda na insuficiência cardíaca descompensada



TEMAS LIVRES

DIA 23/10/2020
16h30 às 17h30

AVALIADORES/MODERADORES: Dra. Mônica de 
Mônico Magalhães e Dr.  Antenorio Aiolfi 

63103  Comparação entre as vias de acesso femoral ,  
radial  no processo esti loide e radial  na tabaqueira 
anatômica em procedimentos coronários invasivos

63306 Desfecho intra-hospitalar no serviço de cirurgia 
cardiovascular em um hospital  de Vila Velha-ES no ano 
de 2019

63526 Avaliação de Cardiotoxicidade Induzida por 
Quimioterápicos em Pacientes com Câncer de Mama

63258  Intervenção coronária percutânea em 
bifurcações:  análise atual sobre técnicas,  dose de 
radiação e volume de contraste uti l izados

63524  SARS-CoV-2 e lesão cardíaca:  dados do 
CORONAHEART REGISTRY no Espírito Santo

63491  Mortal idade por infarto agudo do miocárdio no 
período de 2015 a 2019:  uma comparação entre Espirito 
Santo e Paraná.



TEMAS LIVRES

DIA 30/10/2020
15h às 16h

AVALIADORES/MODERADORES: Dr.  José Guilherme 
Cazell i  e Dr.  Dario Antunes Santuchi

63500  Relato de caso:  choque cardiogênico após 
acidente grave por escorpião

63527  Relato de caso:  supradesnivelamento do 
segmento ST em parede inferior após ingestão de 
fosfeto de alumínio

63495 Poliúria como manifestação cl ínica inicial  da 
fibrilação atrial

57650  Aplicação de terapia com ECMO para tratamento 
de tempestade elétrica pós infarto agudo do miocárdio

63261  Miocardite eosinof í l ica com remissão espontânea 
em paciente feminina:  relato de caso

63515 Relato de caso de neonatos com cardiopatia 
complexa tipo univentricular com hipoplasia do arco 
aórtico



TEMAS LIVRES

DIA 30/10/2020
16h30 às 17h30

AVALIADORES/MODERADORES: Dra. Mariana Coelho 
Marques e Dr.  Vinicius Fraga Mauro

63509  Acesso t ransradia l  d ista l  na  tabaqueira  anatômica em 
cardiologia  inter vencionista :  anál ise  de compl icações  e  dor  no 
s í t io  de punção

63499 A in�amação como marcador  prognóst ico na 
insu�ciência  cardíaca .

63516 I nfar to  agudo do miocárdio  com supradenivelamento do 
segmento st :  comparação dos  per íodos antes  e  durante a  
pandemia de covid-19

63384 Custo efet iv idade da Tromboelastometr ia  (método 
rotacional )  no manejo do sangramento em pós operatór io  de 
Cirurgia  cardíaca com ci rculação ex tracorpórea em um hospita l  
� lantrópico.

63240  I nsu�ciência  cardíaca descompensada:  o  impac to da 
suspensão dos  medicamentos  crônicos  redutores  de mor tal idade

63250 Fatores  de r isco cardiovascular,  est i lo  de v ida e  
determinantes  socia is  em um estudo populacional  t ransversal  –  
Estudo LapARC
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Inscreva-se em:
www.inscricaoeletronica.com.br/l iveeventos/congressosbces/


