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cirurgia cardíaca?

132 Pode o BNP predizer a ocorrência de fibrilação

atrial aguda em pós-operatório de cirurgia cardíaca?

133 Pode o BNP predizer disfunção pulmonar e tempo

de ventilação mecânica invasiva em pacientes

submetidos à cirurgia cardíaca eletiva?

134 Pode o nível sérico de BNP prever tempo de

internação de pacientes submetidos à cirurgia

cardíaca?

135 Tempo de permanência na unidade de terapia

intensiva cirúrgica de pacientes submetidos à

cirurgia cardíaca: pode ser prevista pelo BNP?

136 Correlação do peptídeo natriurético cerebral com

variáveis de pré e pós-operatório de cirurgia

cardíaca?

137 Avaliação da viabilidade miocárdica para auxílio à

estratégia cirúrgica após IAM: experiência de 5 anos

dos serviços de cirurgia cardíaca e ressonância

magnética.

138 Cirurgia cardíaca e infecção cirúrgica.
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Área 9 - Eletrofisiologia, arritmias, marca-

passos e desfibriladores

139 Variáveis preditoras de intolerância ortostática

vaso-vagal deflagrada pelo teste da mesa de

inclinação.

140 Método simplificado para ablação de fibrilação

atrial: mais rápido, mais barato, mais seguro.

141 Ablação de taquicardia ventricular relacionada à

cúspide aórtica esquerda guiada pelo

ecocardiograma intracardíaco.

142 Modelo matemático para predizer a maior

temperatura esofágica durante ablação por cateter

de fibrilação atrial.

143 Recorrência precoce após ablação por cateter de

fibrilação atrial: importância no resultado a longo

prazo.

144 Método para manutenção de anticoagulação

adequada durante a ablação por cateter da fibrilação

atrial.

145 Reprodutibilidade de índices de turbulência

espectral ao eletrocardiograma de alta resolução

após infarto do miocárdio com supradesnível do

segmento ST.

146 Importância da correlação anatômica da aorta no

método de imagem para a ablação de FA.

147 Importância da correlação anatômica do esôfago

para a ablação de FA.

148 Importância do ecocardiograma intracardíaco para

a realização da punção transeptal em pacientes

submetidos à ablação de fibrilação atrial.

149 Fibrilação atrial: há como prever a reversão a ritmo

sinusal?

150 Análise dos preditores de sucesso para cardioversão

elétrica em pacientes portadores de fibrilação atrial.

151 Taquicardia por reentrada nodal com ativação

excêntrica - existe algum marcador para a ablação

não tradicional?

152 Evidências eletrocardiográficas de cicatrização

miocárdica após enxerto de células tronco

autólogas: estudo da turbulência espectral ao

eletrocardiograma de alta resolução.

153 Linhas adicionais no isolamento de veia

pulmonares na fibrilação atrial persistente ajuda a

prevenir arritmias atriais.

154 Importância do bloqueio bidirecional no istmo

mitral na prevenção de arritmias atriais.

155 Via atrioventricular curta de condução decremental

anterógrada esquerda. Ablação guiada pelo

potencial de Mahaim na face atrial do anel mitral.

156 Linhas no átrio esquerdo após falha do isolamento

das veias pulmonares em pacientes com fibrilação

atrial permanente.

157 A cardioversão bifásica é superior a monofásica na

fibrilação atrial?

158 Nova mutação envolvendo o gene SCN5A em uma

família brasileira com Síndrome de Brugada.

159 Prevalência familiar da Síndrome de Brugada.

160 Incidência de arritmia supraventricular durante

estudo eletrofisiológico em pacientes com

Síndrome de Brugada.

161 Qt longo e TV polimórfica em paciente com

adenoma de Conn e hipocalemia. Relato de caso.

162 Enalapril aumenta densidade de ITO no VD de ratos

naturalmente hipertensos.

163 Ablação de fibrilação atrial em paciente com

válvula metálica mitral - cura de taquicardia atrial

no local do feixe de Bachmamn.

164 Correlação entre parâmetros técnicos na ablação de

fibrilação atrial e índice de troponina.

165 Papel da ablação da fibrilação atrial em pacientes

com doença mitral reumática.

166 Fibrilação atrial (FA): perfil clínico-epidemiológico

em cães e comparação com humanos.

167 Commotio cordis, uma conseqüência mortal de

trauma toráxico. Implante de cardioversor-

desfibrilador como profilaxia secundária de morte

cardíaca súbita.

168 A visão do cateter na ablação de fibrilação atrial.

169 Diagnóstico de doenças primariamente elétricas

pelo Holter de 24hs.

170 Teste de inclinação potencializado com nitrato:

comparação de dois protocolos abreviados na

investigação de síncope neuromediada.

Área 10 - Epidemiologia, prevenção cardiovascular

e ateroesclerose

171 Avaliação do perfil clínico dos pacientes com dor

torácica atendidos na emergência de um hospital

universitário da rede pública de saúde.

172 Utilização de diretrizes clínicas em cardiologia na

saúde suplementar no Brasil.

173 Estruturas alteradas no coração e rim de ratos neonatos

devido à restrição proteica materna intensa.
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174 A relação entre a pressão arterial e o perfil

antropométrico e metabólico de indivíduos jovens

acompanhados por 16 anos, estratificados segundo

o tracking da pressão arterial. Estudo do Rio de

Janeiro.

175 A relação entre a pressão arterial, o índice de massa

corporal e a velocidade de onda de pulso em jovens

acompanhados por 16 anos, estratificados segundo o

tracking da pressão arterial. Estudo do Rio de Janeiro.

176 Avaliação das dobras cutâneas em adultos jovens

estratificados pelo tracking da pressão arterial.

Estudo do Rio de Janeiro.

177 O índice de massa corporal, a pressão arterial e a

síndrome metabólica em jovens acompanhados por

16 anos, estratificados segundo o tracking de

sobrepeso. Estudo do Rio de Janeiro.

178 Perfil das intervenções cirúrgicas em doenças

orovalvares em um hospital de referência no Rio

de Janeiro.

179 Efeito do tabagismo na agregabilidade plaquetária

de pacientes submetidos a angioplastia coronária.

180 Prevalência dos Fatores de Risco (FR) às Doenças

Cardiovasculares (DCV) em segmento populacional

com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

elevado.

181 A doença coronária guarda relação mais estreita

com a doença arterial periférica do que com a

doença carotídea.

182 Presença e gravidade da doença arterial periférica

guarda relação direta com a severidade das lesões

coronárias.

183 Características epidemiológicas e correlação com

óbito dos pacientes acima de 80 anos internados na

unidade cardiointensiva de um hospital terciário.

184 Avaliação clinica dos fatores de risco às doenças

cardiovasculares em segmento populacional com

índice de desenvolvimento humano elevado.

185 Obesidade e dislipidemia em pré-adolescentes de

escola pública carioca.

186 Diabetes mellitus tipo 2 e associação com outros

Fatores de Risco Cardiovascular (FRCV) e dados

socioeconômico.

187 Avaliação da concordância da medida de BNP em

pacientes com insuficiência cardíaca grave.

188 Contribuição individual e conjunta dos componentes

do escore TIMI na avaliação do risco da síndrome

coronariana isquêmica aguda sem supra de ST.

189 Tratamento anti-tabágico com equipe

multidisciplinar, eficácia em 1 ano de seguimento.

190 Tratamento anti-tabágico por uma equipe

multidisciplinar.

191 Distribuição de procedimentos em eletrofisiologia

e marcapasso definitivo remunerado pelo sistema

único de saúde no ano de 2004.

192 Doença periodontal e síndrome isquêmica

miocárdica aguda.

193 Intervenção coronária percutânea. A influência do

sexo feminino. Seguimento clínico de um ano.

Área 11 - Ergometria, cardiologia do exercício e

reabilitação cardiovascular

194 Efeito do treinamento físico na pressão arterial em

pacientes hipertensos, coronariopatas e portadores

de insuficiência cardíaca.

195 Estimulação colinérgica com piridostigma inibe

aumento da freqüência cardíaca ao exercício na

cardiomiopatia dilatada.

196 Teste ergométrico em idosos. Existem diferenças

em relação aos não-idosos?

197 Qual o melhor protocolo para os pacientes acima

de 70 anos?

198 Tabela de capacidade funcional de 3621 pacientes

submetidos a teste ergométrico em serviço de

diagnóstico privado no Rio de Janeiro.

199 Respostas hemodinâmicas durante o exercício

resistido de membros inferiores.

200 Efeito de um programa de reabilitação cardíaca em

coronariopatas sobre a recuperação da freqüência

cardíaca no primeiro minuto.

201 A posição em jogo do atleta de futebol modifica a

sua capacidade física?

202 O perfil laboratorial dos atletas de futebol e as

relações com sua capacidade funcional.

Área 12 - Imagem cardiovascular, Ecocardiografia,

Medicina Nuclear e Ressonância Magnética

203 Correlação entre a recuperação da freqüência cardíaca

no 1˚ minuto após o esforço físico e o Gated-SPECT.

204 Estudo comparativo entre o índice de performance

miocárdica e a fração de ejeção nos pacientes com

insuficiência cardíaca.

205 Valores da normalidade do índice de performance

miocárdico na população brasileira.
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206 Valva mitral em para-quedas e músculo papilar

único – uma rara observação.

207 O valor prognóstico do ecocardiograma de estresse

em pacientes com dor torácica na sala de emergência.

208 Dissecção espontânea de carótida e acidente

vascular cerebral em paciente jovem. O duplex de

carótidas e angio-ressonância.

209 Remodelamento reverso do VE em paciente com

cardiomiopatia dilatada submetido a ressincronização

cardíaca.

210 Monitoração do implante de células autólogas

mononucleares da medula óssea no acidente

vascular cerebral isquêmico agudo.

211 Gated SPECT x ventriculografia radionuclídica no

protocolo de células-tronco após IAM.

212 Correlação entre a tomografia coronariana de 16

colunas e a coronariografia em pacientes com

anatomia complexa. Amostra original.

213 Efeito Bernheim reverso como causa de síncope em

paciente esquistossomótico com hipertensão arterial

pulmonar.

214 Provável mecanismo do refluxo mitral em atletas

de alta performance.

215 Casos raros de aortopatias, traumática, degenerativa

e inflamatória ou associada a c.congênita,

diagnosticados pela ecocardiografia.

216 Avaliação da distribuição no miocárdio infartado

das células autólogas mononucleares da medula

óssea marcadas com 99mtc-HMPAO.

217 Avaliação preliminar da angiotomografia de 40 e

64 canais na visualização das artérias coronárias.

218 Avaliação das dimensões do AE pela

ecocardiografia; correlação entre várias medidas em

uso; existe adequação?

219 Dor torácica durante cintilografia miocárdica com

estresse farmacológico: comparação entre

dobutamina e dipiridamol.

220 Tratamento percutâneo de pseudoaneurismas com

injeção de trombina; experiência de 3 anos.

221 Avaliação da função ventricular e da resolução

ecocardiográfica com o uso de contraste em

pacientes portadores de obesidade mórbida.

222 Análise dos gradientes intraventricular e aórtico ao

ecocardiograma de estresse com dobutamina:

correlação com sintomatologia.

223 Comparação entre a pressão de átrio esquerdo pelo

ecocardiograma e o BNP em prever aumento das

pressões de enchimento em pacientes críticos.

224 Análise ecocardiográfica da função sistólica dos

pacientes submetidos à transplante autólogo de

células mononucleares da medula óssea

(TACMMO) após infarto agudo do miocárdio.

225 Tomografia por emissão de pósitrons com 18F-FDG

antes e após o implante de células mononucleares

autólogas da medula óssea no acidente vascular

cerebral isquêmico agudo.

Área 14 -Insuficiência cardíaca

226 Qual à prevalência da síndrome metabólica, na

insuficiência cardíaca crônica estável,

encaminhados da atenção primária?

227 Anemia vs pseudoanemia em pacientes portadores

de ICC estável.

228 Implante de células-tronco associado a terapia de

ressincronização cardíaca e angioplastia na oclusão

total para melhora da disfunção ventricular – relato

de caso.

229 Qualidade de vida em portadores de insuficiência

cardíaca crônica: correlação com as variáveis

ventilatórias, hemodinâmicas e a massa muscular.

230 Impacto do perfil socio-econômica na mortalidade por

insuficiência cardíaca na cidade do Rio de Janeiro.

231 Análise da mortalidade por insuficiência cardíaca na

cidade do Rio de Janeiro de acordo com a escolaridade.

232 Impacto da disfunção renal no desempenho do

peptídeo natriurétrico cerebral para o diagnóstico

de insuficiência cardíaca.

233 Análise da mortalidade por insuficiência cardíaca

na cidade do Rio de Janeiro: diferenças entre

homens e mulheres.

234 Insuficiência cardíaca aguda versus crônica

agudizada: perfil clínico e risco prognóstico.

235 Perfil clínico e avaliação de risco prognostico dos

pacientes com insuficiência cardíaca aguda com

função sistólica preservada versus disfunção sistólica.

236 Epica II – epidemiologia da insuficiência cardíaca

sintomática na atenção primária.

237 Relação da escala de risco ADHERE com o BNP

admissional na sala de emergência, para o

prognóstico intra-hospitalar da insuficiência

cardíaca aguda.

238 Perfil clínico, funcional e histológico da miocardite

viral e não viral.

239 Avaliação etiologica por biopsia endomiocardica na

cardiomiopatia dilatada idiopática.
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240 Disfunção renal e síndrome cárdio renal anêmica em

portadores de insuficiência cardíaca crônica estável.

241 Efeito agudo da ventilação não invasiva com CPAP

na disfunção do Qt, em pacientes portadores de

insuficiência cardíaca.

Área 15 - Insuficiência coronariana aguda

242 Sexo feminino como fator de risco na evolução

imediata e a médio prazo após a intervenção

coronária percutânea primária.

243 Albumina modificada pela isquemia (IMA) é uma

boa ferramenta na avaliação da dor torácica na sala

de emergência?

244 Estratificação não invasiva na dor torácica. Que

fatores influenciam a escolha do método?

245 Circulação de mediadores inflamatórios após

angioplastia transluminal (ATC) seguida de

implante de endoprótese coronariana.

246 Infarto agudo do miocárdio por dissecção

espontânea da artéria coronária. Relato de caso.

247 Características coronariográficas e correlação com

o óbito dos pacientes acima de 80 anos com

síndrome coronariana aguda atendidos num hospital

terciário.

248 Efetividade da trombólise no local do primeiro

atendimento: resultados do programa TIET.

249 Comparação por grupos etários do perfil

epidemiológico e coronariográfico de pacientes

com síndrome coronariana aguda atendidos num

hospital terciário.

250 Freqüência e implicação clínica da perfusão

miocárdica na angioplastia primária com implante

de stent.

251 Perfil clínico de apresentação dos pacientes sem

coronariopatia aguda comprovada em uma unidade

de dor torácica.

252 Tratamento do fenômeno de no-reflow com infusão

de nitroprussiato de sódio intracoronário.

253 Comparação entre o perfil dos pacientes com

síndrome coronariana aguda com e sem lesão

significativa na coronariografia.

254 Dor torácica: fatores de risco para doença coronária

em pacientes com e sem coronariopatia aguda

comprovada.

255 Disfunção segmentar do ventrículo esquerdo e

hibernação miocárdica na angina instável: qual a

correlação e a repercussão?

256 Fatores que influenciam a predição de óbito um

ano após atendimento por dor torácica.

257 Terapêutica farmacológica em pacientes com

síndrome coronariana isquêmica aguda: em sintonia

com as diretrizes.

258 Perfil angiografico da artéria instável em pacientes

com síndrome coronariana isquêmica aguda sem

supradesnível de ST.

259 Teleconsultoria como fator de integração da rede

de atendimento emergencial.

260 A proximidade geográfica influi na eficácia de uma

central de teleconsultoria?

261 Tratamento otimizado do IAMCSST. Prognóstico

a longo-prazo.

262 Tratamento otimizado do IAMCSST. Análise da

mortalidade hospitalar.

263 Logística terapêutica do IAMCSST comparada aos

registros de IAM.

264 Tratamento otimizado do choque cardiogênico.

265 Melhora imediata da contração ventricular esquerda

em pacientes com doença estável e angina instável:

duas faces de uma mesma moeda chamada

hibernação miocárdica?

266 Dissecção espontânea de artéria coronária durante

investigação de síndrome coronariana aguda em

unidade de dor torácica.

267 Fatores preditivos não invasivos de indicação

cirúrgica nas síndromes coronarianas isquêmicas

agudas sem supradesnível de ST.

268 Existem perfis angiográficos coronarianos distintos

em pacientes com infarto agudo do miocárdio e

pacientes eletivos encaminhados à cinecoronariografia

diagnóstica?

269 Mieloperoxidase - marcador prognostico na dor

torácica.

270 Segurança do transplante autólogo intracoronariano

de células mononucleares da medula óssea pós-

infarto agudo do miocárdio.

271 Intervenção coronária percutânea nos pacientes

idosos com infarto agudo do miocárdio.

272 Evolução da função diastólica após o transplante

autólogo, intracoronário, de células mononucleares

da medula óssea em pacientes com infarto agudo

do miocárdio.
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Área 16 - Insuficiência coronariana crônica

273 Implante venoso coronariano retrógrado de células

tronco na angina refratária.

274 Resultado e evolução intra-hospitalar. Intervenção

coronária percutânea em homens e mulheres.

Fatores de risco para óbito.

275 Resultados e fatores de risco na intervenção

coronária percutânea em idosos, octogenários e

nonagenários. Evolução intra-hospitar.

276 Quais fatores podem estar relacionados a reestenose

(re) após o implante de stents farmacológicos (sf)?

277 Comparação “mundo real” dos stents farmacológicos

(sf) com rapamicina e paclitaxel no tratamento de

lesões coronárias complexas.

278 Presença e gravidade da doença arterial periférica

relaciona-se com a intensidade das lesões

coronárias.

279 A doença arterial coronária guarda relação mais

estreita com a doença arterial periférica do que com

a doença carotídea.

280 Características da aterosclerose carotídea em

pacientes com doença coronária.

281 Valor prognóstico tardio da ecocardiografia de

perfusão miocárdica em pacientes com doença

arterial coronária suspeita ou confirmada.

282 Ecocardiografia de contraste em 2650 pacientes

consecutivos: experiência de 8 anos.

Área 17 -Valvopatias (Clínica e Cirurgia),

Cardiopatia e Gravidez

283 Reposicionamento do músculo papilar: técnica

padrão para plastia do prolapso da cúspide anterior

da mitral.

284 Evolução a longo prazo após valvoplastia mitral por

balão com insucesso ou resultado limítrofe.

285 Valvoplastia mitral com balão único. Evolução a

longo prazo e fatores de risco para óbito e eventos

maiores.

286 Evolução a longo prazo da valvoplastia mitral por

balão. Fatores de risco para óbito e eventos maiores.

287 Clínica, resultados imediatos e evolução intra-

hospitalar da valvoplastia aórtica por balão.

288 Peculiaridades da endocardite por streptococcus

bovis.
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289 Valvoplastia mitral por balão. Comparação dos

resultados do grupo com plastia prévia com os

tratados pela primeira vez.

290 Uso de pulsoterapia em cardite reumática grave em

adolescente.

291 Átrio esquerdo gigante e prótese mitral

normofuncionante.

292 Tratamento fibrinolítico de trombose recorrente de

prótese mitral metálica. Relato de um caso.

293 Endocardite infecciosa: perfil 2004/2005.

294 Anuloplastia mitral na reversão da remodelagem

ventricular esquerda da cardiomiopatia dilatada de

origem isquêmica.

295 Preservação do folheto posterior: uma técnica

alternativa no tratamento cirúrgico do prolapso da

válvula mitral.

Área 18 - Educação Física em Cardiologia

296 Benefícios de um programa de atividade física em

portadores de insuficiência cardíaca.

297 A importância da adaptação do teste de caminhada

de 6 minutos para que tenha valor prognóstico

fidedigno.

298 Exercícios aeróbico e resistido na hipotensão pós-

exercício em normotensos.

299 Análise da variabilidade da frequência cardíaca no

exercício de força.

Área 19 - Enfermagem em Cardiologia

300 A interpretação do ECG pelo enfermeiro.

301 Cateter arterial como indicador da qualidade da

assistência de enfermagem.

302 Análise das complicações nas intervenções

coronarianas percutâneas.

303 A assistência de enfermagem nas complicações pós-

PCR.

304 Qualidade de vida em pacientes portadores de

fibrilação atrial submetidos a ablação.

Área 20 - Fisioterapia em Cardiologia

305 Efeitos da aplicação de pressão positiva contínua

nas vias aéreas sobre o sistema cardiovascular em

indivíduos saudáveis.

306 Comportamento da pressão arterial após exercício

resistido de membros inferiores.
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307 Efeitos do uso de espirômetros de incentivo sobre

a ventilometria de indivíduos saudáveis.

308 Efeitos hemodinâmicos da ventilação não invasiva

após transplante cardíaco (Estudo de Caso).

310 Avaliação epidemiologica do perfil de risco

cardiovascular dos pacientes atendidos na clinica

escola de uma faculdade de fisioterapia.

311 Ventilação não invasiva com pressão positiva

contínua das vias aéreas e tolerância ao esforço em

pacientes portadores de insuficiência cardíaca

crônica.

312 Avaliação epidemiológica do perfil de fatores de

risco cardiovascular em crianças do ensino

fundamental da cidade de São José do Vale do Rio

Preto - RJ.

Área 21 - Nutrição em Cardiologia

313 Comparação do perfil nutricional de pacientes

cardiopatas antes e após acompanhamento no

programa de reabilitação cardíaca.

314 Efeito do consumo agudo de diferentes tipos de

cafés no perfil lipídico: um ensaio clínico.

Área 22 - Psicologia em Cardiologia

315 A regressão à dependência em pacientes

cardiopatas: a contribuição da psicodinâmica de

Winnicott.

316 A busca de um sentido: relato de experiência com

pacientes em internação.

317 O contato com a morte em pacientes de IAM.

318 A entrevista motivacional como fator de

contribuição para a adesão ao tratamento médico.

319 Valvopatia: contribuições da Psicologia.

320 Repercussões do impacto psicológico em familiares

de pacientes neurocirúrgicos.

Área 23 - Serviço Social em Cardiologia

323 O processo de alta hospitalar em enfermaria

cirúrgica de cabeça e pescoço do Hospital do

Câncer I – INCA.

324 Voluntariado e serviço social: dialética na

intervenção profissional.

325 Questões e dilemas dos profissionais de saúde frente

à violência doméstica contra a criança.

326 O pai como agente de prevenção da violência

doméstica: a visão dos profissionais de saúde de

um CTI pediátrico de um hospital de alta

complexidade no município do Rio de Janeiro.

327 O atendimento as famílias das crianças atendidas

pelo Programa de Assistência Domiciliar

Interdisciplinar (PADI) em uma unidade de saúde

pública.

328 Crianças e adolescentes com infecção pelo HIV/

Aids: a luta pela garantia de seus direitos sociais.

329 Projeto de orientação e acompanhamento

multiprofissional aos pacientes pós-operados do

departamento de doenças orovalvulares do Instituto

Nacional de Cardiologia de Laranjeiras.

330 A experiência do serviço social com pacientes

idosos internados na unidade do coração do

HUCFF / UFRJ.

331 O trabalho do serviço social no Hemorio.

332 Atuação do serviço social no programa transplante

de pulmão.

333 Grupo de ajuda mútua dos cuidadores de idosos com

Alzheimer e outras confusões mentais.


