
Resultados dos trabalhos submetidos à I Jornada Norteriograndense de Cardiopediatria 

 

 

Trabalhos para apresentação oral:  seis melhores avaliados conforme as modalidades  

 

1. Educação em saúde sobre o uso de penicilina benzatina aos familiares de crianças e adolescentes com febre reumática 

 

2. Correção de coarctação de aorta: cuidados de enfermagem no pós-operatório 

 

3. Germinação acardíaca: relato de caso 

 

4. Relevância do estudo genético em transplante cardíaco: um relato de caso em miocardiopatia restritiva (MCR) 

 

5. Perfil das alterações ecocardiográficas  fetais de instituições privadas de saúde em Natal/RN 

 

6. Capacitação de profissionais de saúde para realização do teste do coraçãozinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Trabalhos para pôster  

 

1. Cardiopatia cianótica congênita associada à ansiedade em criança de 12 anos: relato de caso 

2. Perfil epidemiológico dos pacientes com febre reumática atendidos em serviço universitário de referência 

3. BAVT com repercussão hemodinâmica em criança de 05 anos de idade 

4. Mutirão de atendimento a pacientes com febre reumática em serviço universitário de referência:  experiência acadêmica sob a ótica da pesquisa 

5. Perfil clínico-epidemiológico das alterações cardiovasculares na faixa etária pediátrica em serviço universitário de referência 

6. Perfil clínico-epidemiológico das cardiopatias congênitas e adquiridas em serviço universitário de referência: avaliação das condições perinatais 

7. Perfil clínico-epidemiológico das cardiopatias adquiridas em serviço universitário de referência 

8. Microssomia hemifacial e cardiopatia congênita 

9. Ecocardiograma em idade gestacional precoce como método de rastreio para cardiopatias congênitas: um relato de caso 

10. Síndrome de Noonan e Miocardiopatia Hipertrófica: relato de caso 

11. Perfil epidemiológico dos pacientes com febre e cardite reumática atendidos em serviço universitário de referência 

12. Diagnóstico de Coarctação da aorta em neonato com teste do coraçãozinho normal: importância da semiologia detalhada no período neonatal 

13. Mutirão de atendimento a pacientes com febre reumática em serviço universitário de referência: experiência acadêmica sob a ótica da extensão 

14. Mutirão de atendimento a pacientes com febre reumática em serviço universitário de referência:  experiência acadêmica sob a ótica do ensino 

15. Capacitação de profissionais da saúde para o teste do coraçãozinho: experiência acadêmica em projeto de extensão universitária 

16. A descontinuidade do tratamento da febre reumatica relacionada a valvulopatias recorrentes: relato de caso 

17. Neurofibromatose e doença aneurismática do tronco pulmonar 

18. Assistência Multiprofissional ao paciente portador de febre reumática em serviço universitário de referência: experiência acadêmica sob a ótica da 

extensão 

19. Assistência Multiprofissional ao paciente portador de febre reumática em serviço universitário de referência: experiência acadêmica sob a ótica do 

ensino e pesquisa 

20. Assistência multiprofissional ao paciente com febre reumática em serviço universitário de referência: olhar do médico residente visitante 

21. Gêmeos xifópagos com câmaras cardíacas fundidas: relato de caso 

22. Consulta em cardiologia fetal: relato de experiência de aluno do terceiro período do curso de medicina 

23. Síndrome de Noonan: relato de caso 

24. ESTADO NUTRICIONAL E SUA INTERELAÇÃO COM A TETRALOGIA DE FALLOT  

 

 

 

 



Normas para apresentação dos trabalhos 
 

 

Apresentação Oral:  

Dia 12/06/18, 20:30 – 21:30 hs 

 

Cada autor-apresentador terá 08 minutos para expor o seu trabalho, com posterior discussão.  

É obrigatória a presença do apresentador durante toda a sessão.  

A apresentação deverá ser organizada no formato Microsoft PowerPoint.  

 

Ordem de apresentação dos trabalhos: 

1. Germinação acardíaca: relato de caso 

2. Relevância do estudo genético em transplante cardíaco: um relato de caso em miocardiopatia restritiva (MCR) 

3. Perfil das alterações ecocardiográficas  fetais de instituições privadas de saúde em Natal/RN 

4. Capacitação de profissionais de saúde para realização do teste do coraçãozinho 

5. Correção de coarctação de aorta: cuidados de enfermagem no pós-operatório 

6. Educação em saúde sobre o uso de penicilina benzatina aos familiares de crianças e adolescentes com febre reumática 

 

Pôster Comentado:  

Preparo do Pôster para as modalidades de Pôster Comentado:  Tamanho máximo de 90 cm de largura x 100 cm de altura. 

 

Os trabalhos aprovados ficarão expostos sob a forma de pôster nos dias 11 e 12 de junho, conforme a distribuição abaixo citada.  

O autor-apresentador deverá estar presente no intervalo solicitado, quando serão realizadas visitas pelo público e por um comentador pré-determinado.  

É obrigatória a inserção do material previamente ao horário da sua apresentação e o recolhimento do mesmo ao término.  

A Comissão Organizadora da Jornada não se responsabilizará por trabalhos que não forem retirados no horário determinado.  

 



11/06/18, 20:15 – 20:30 hs VISITA DOS AVALIADORES 

O pôster deverá ser fixado no período das 17:00 – 18:30 hs, no local do evento (procurar a secretaria do evento para maiores informações). 

O autor-apresentador deverá estar presente das 20:15 – 20:30 hs junto ao pôster, quando serão realizadas visitas pelo público e por um comentador pré-

determinado.  

Os trabalhos deverão ser retirados no período das 21:00 – 21:30 hs.  

 

1. Cardiopatia cianótica congênita associada à ansiedade em criança de 12 anos: relato de caso 

2. BAVT com repercussão hemodinâmica em criança de 05 anos de idade 

3. Perfil clínico-epidemiológico das alterações cardiovasculares na faixa etária pediátrica em serviço universitário de referência 

4. Perfil clínico-epidemiológico das cardiopatias congênitas e adquiridas em serviço universitário de referência: avaliação das condições perinatais 

5. Perfil clínico-epidemiológico das cardiopatias adquiridas em serviço universitário de referência 

6. Ecocardiograma em idade gestacional precoce como método de rastreio para cardiopatias congênitas: um relato de caso 

7. Neurofibromatose e doença aneurismática do tronco pulmonar 

8. Gêmeos xifópagos com câmaras cardíacas fundidas: relato de caso 

9. Consulta em cardiologia fetal: relato de experiência de aluno do terceiro período do curso de medicina 

 

10. Síndrome de Noonan: relato de caso 

 

11. ESTADO NUTRICIONAL E SUA INTERELAÇÃO COM A TETRALOGIA DE FALLOT  

 

12. Síndrome de Noonan e Miocardiopatia Hipertrófica: relato de caso 

 

 

 

 13.  14.  
 

 

 

 



12/06/18, 20:15 – 20:30 hs VISITA DOS AVALIADORES 

O pôster deverá ser fixado no período das 17:00 – 18:30 hs, no local do evento (procurar a secretaria do evento para maiores informações). 

O autor-apresentador deverá estar presente das 20:15 – 20:30 hs junto ao pôster, quando serão realizadas visitas pelo público e por um comentador pré-

determinado.  

Os trabalhos deverão ser retirados no período das 21:00 – 21:30 hs.  

 

1. Perfil epidemiológico dos pacientes com febre reumática atendidos em serviço universitário de referência 

2. Perfil epidemiológico dos pacientes com febre e cardite reumática atendidos em serviço universitário de referência 

3. Mutirão de atendimento a pacientes com febre reumática em serviço universitário de referência:  experiência acadêmica sob a ótica da pesquisa 

4. Mutirão de atendimento a pacientes com febre reumática em serviço universitário de referência:  experiência acadêmica sob a ótica do ensino 

5. Mutirão de atendimento a pacientes com febre reumática em serviço universitário de referência: experiência acadêmica sob a ótica da extensão 

6. A descontinuidade do tratamento da febre reumática relacionada a valvulopatias recorrentes: relato de caso 

7. Assistência Multiprofissional ao paciente portador de febre reumática em serviço universitário de referência: experiência acadêmica sob a ótica da 

extensão 

8. Assistência Multiprofissional ao paciente portador de febre reumática em serviço universitário de referência: experiência acadêmica sob a ótica do 

ensino e pesquisa 

9. Assistência multiprofissional ao paciente com febre reumática em serviço universitário de referência: olhar do médico residente visitante 

10. Diagnóstico de Coarctação da aorta em neonato com teste do coraçãozinho normal: importância da semiologia detalhada no período neonatal 

11. Microssomia hemifacial e cardiopatia congênita 

12. Capacitação de profissionais da saúde para o teste do coraçãozinho: experiência acadêmica em projeto de extensão universitária 

   

   

   

 

 


