TEMAS LIVRES APROVADOS – CONGRESSO DA SBC-ES 2020

DIVISÃO POR TEMAS:
CLÍNICO: 13
63499 - A inflamação como marcador prognóstico na insuficiência cardíaca.
63516 - Infarto agudo do miocárdio com supradenivelamento do segmento st: comparação dos
períodos antes e durante a pandemia de covid-19
63384 - Custo efetividade da Tromboelastometria (método rotacional) no manejo do
sangramento em pós operatório de Cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea em um
hospital filantrópico.
63240 - Insuficiência cardíaca descompensada: o impacto da suspensão dos medicamentos
crônicos redutores de mortalidade
63508 - Comparação de dois modelos de risco na predição de nefropatia 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
63250 - Fatores de risco cardiovascular, estilo de vida e determinantes sociais em um estudo
populacional transversal – Estudo LapARC
63526 - Avaliação de Cardiotoxicidade Induzida por Quimioterápicos em Pacientes com Câncer
de Mama
63524 - SARS-CoV-2 e lesão cardíaca: dados do CORONAHEART REGISTRY no Espírito Santo
57412 - Impacto prognóstico da insuficiência renal aguda na insuficiência cardíaca
descompensada
57636 - Fatores de risco Cardiovasculares entre estudantes de Medicina da Uniredentor
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

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

CIRÚRGICO: 1
63306 - Desfecho intra-hospitalar no serviço de cirurgia cardiovascular em um hospital de Vila
Velha-ES no ano de 2019

INTERVENCIONISTA: 3
63509 - Acesso transradial distal na tabaqueira anatômica em cardiologia intervencionista:
análise de complicações e dor no sítio de punção
63103 - Comparação entre as vias de acesso femoral, radial no processo estiloide e radial na
tabaqueira anatômica em procedimentos coronários invasivos
63258 - Intervenção coronária percutânea em bifurcações: análise atual sobre técnicas, dose de
radiação e volume de contraste utilizados

IMAGEM: 0

EXPERIMENTAL: 1
63251 - Reatividade vascular de aortas em ratos diabéticos expostos à sobrecarga de cobre

RELATOS DE CASOS: 6
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 clínica inicial da fibrilação atrial
57650 - Aplicação de terapia com ECMO para tratamento de tempestade elétrica pós infarto
agudo do miocárdio
63261- Miocardite eosinofílica 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

