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isquêmica ou por prolapso apresentar medidas
distintas das demais etiologias para o mesmo grau
de lesão?
166 Quantificação e qualificação do fluxo miocárdico
ao ecocardiograma de contraste: comparação com
gated-SPECT e angiografia.
167 A reologia microvascular do contraste de ultra-som
na presença de isquemia-reperfusão, diabetes e sepsis.
168 Reprodutibilidade da medida do volume atrial
esquerdo biplanar ao ecocardiograma bidimensional.
169 Detecção de viabilidade miocárdica através da
cintilografia com tálio: a busca de isquemia
miocárdica deve ser abandonada?
170 Retenção das células mononucleares da medula
óssea no miocárdio através da cintilografia com
99mTc-HMPAO: a via intracoronariana difere da
injeção intramiocárdica?
171 Avaliação não invasiva da doença coronariana: papel
da angiotomografia computadorizada.
172 Estresse mental provoca isquemia em pacientes com
dor torácica e cintilografia de perfusão miocárdica
sob estresse convencional normal.
173 Cintilografia de perfusão miocárdica em repouso
como importante ferramenta na rápida exclusão de
infarto do miocárdio na unidade de dor torácica.
174 Análise da função ventricular através da
ventriculografia radionuclídea em pacientes
submetidos ao transplante autólogo de células
mononucleares da medula óssea (TACMMO) após
IAM.
175 Análise ecocardiográfica da função sistólica dos
pacientes submetidos à transplante autólogo de
células mononucleares da medula óssea
(TACMMO) após infarto agudo do miocárdio.
176 Doppler tecidual do anel mitral (E’) com o
polimorfismo genético da aldosterona sintetase em
hipertensos.
177 Níveis elevados de BNP como preditores de
presença de isquemia na cintilografia miocárdica e
com maior mortalidade.
178 Correlação entre cintilografia de perfusão
miocárdica e angiografia coronariana por tomógrafo
de 64 canais.
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179 A perfusão miocárdica sob estresse é capaz de
predizer eventos adversos em pacientes com dor
torácica na UDT.
180 Valor diagnóstico da de perfusão miocárdica sob
estresse em pacientes admitidos na unidade de dor
torácica.
181 Diagnóstico de origem anômala da artéria coronária
esquerda do tronco da artéria pulmonar (alcapa)
através da angiotomografia coronária de 64 colunas
de detectores.
182 Valor prognóstico da cintigrafia miocárdica de
perfusão sincronizada ao ciclo cardíaco (“Gated
SPECT”) com tetrofosmin ligado ao tecnécio-99m
na avaliação de pacientes com diabetes melito e
suspeita clínica de doença arterial coronariana.
183 Segurança na avaliação de isquemia miocárdica pela
ressonância magnética cardíaca através do protocolo
combinado com dose máxima de dipiridamol.
184 O emprego da segunda harmônica melhora a
reprodutibilidade das medidas do ventrículo
esquerdo em indivíduos com boa janela
ecocardiográfica?
185 Correlação entre o volume do átrio esquerdo e
índices de função diastólica do ventrículo esquerdo.
Qual o melhor indexador para o tamanho do corpo?
186 Correlação da medida do atrio esquerdo ao modom com o volume atrial esquerdo.
187 Avaliação ecocardiográfica da fração de ejeção do
atrio esquerdo: qual a sua importância?
188 Utilidade da cintilografia com leucócitos marcados
com 99mTc-HMPAO em pacientes críticos com
sepses.
189 Cintilografia com leucócitos marcados com 99mTcHMPAO na detecção de infecção vascular.
190 O que determina a redução da fração de ejeção pósestresse na cintilografia miocárdica em pacientes
com isquemia?
191 Influência do bicarbonato de sódio no estudo de
viabilidade miocárdica com tálio-201.
192 Correlação da função diastólica e ativação simpática
em pacientes com insuficiência cardíaca sistólica
sem terapia com beta-bloqueadores.
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Área 13 - Informática em cardiologia
193 Método para identificação precisa dos limites da
ativação ventricular ao ECG de alta resolução.

60

Área 14 - Insuficiência cardíaca
10 Doppler tecidual prediz eventos a longo prazo em
pacientes ambulatoriais com insuficiência cardíaca.

62
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194 Experiência com a utilização da oxigenação por
membrana extracorpórea (ECMO) como assistência
circulatória mecânica de curta duração no adulto.
195 Qualidade de vida sustentada 4 anos após transplante
autólogo de células mononucleares da medula óssea
em pacientes com insuficiência cardíaca grave.
196 Prevalência da síndrome anemia cardiorenal na IC
com função sistólica preservada.
197 Distribuição dos polimorfismos dos receptores
badrenérgico em brasileiros com insuficiência
cardíaca.
198 Um novo marcador genético na insuficiência
cardíaca – nos 3 exon 7.
199 Comparação gene ECA com dados ecocardiograficos
em ambulatorio de IC.
200 Monitoração hemodinâmica não invasiva por
bioimpedância transtorácica em paciente portador
de miocárdio não compactado.
201 Avaliação do custo assistencial do tratamento da
insuficiência cardíaca aguda por uma unidade de
insuficiência cardíaca.
202 Fatores de risco para sindrome cardio-renal na
insuficiência cardíaca aguda.
203 Betabloqueadores na insuficiência cardíaca aguda:
beneficios clinicos e segurança.
204 Qualidade do tratamento da insuficiência cardíaca
aguda por unidade de insuficiência cardíaca.
205 Monitorização ambulatorial da pressão arterial no
prognóstico da insuficiência cardíaca crônica estável.
206 Prevalência das manifestações clínicas de
insuficiência cardíaca na atenção primária.
207 Acurácia e valores preditivos do BNP na
insuficiência cardíaca na atenção primária.
208 Marcadores de mortalidade de uma coorte de
pacientes com insuficiência cardíaca crônica
acompanhada em longo prazo.
209 Prevalência de anemia e seu impacto na mortalidade
em pacientes com insuficiência cardíaca crônica.
210 Diferenças relacionadas ao sexo em pacientes
hospitalizados por insuficiência cardíaca.
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Área 15 - Insuficiência coronariana aguda
72 Validação do escore do TIMI na síndrome
coronariana aguda sem supradesnivelamento do ST. 68
73 Fatores preditivos de óbito intra-hospitalar na
síndrome
coronariana
aguda
sem
supradesnivelamento do ST.
68
74 Capacitação multiprofissional para atendimento
sistematizado em dor torácica na emergência de um
hospital geral público.
68
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Terapia antiplaquetária tríplice em pacientes maiores
de 80 anos com síndrome coronariana aguda
submetidos a intervenção percutânea.
Fatores determinantes da intensidade do fluxo
coronário da artéria relacionada com o Infarto Agudo
do Miocárdio (ARI) antes da angioplastia coronária.
Caracterização do eletrocardiograma quanto à
localização do infarto agudo do miocárdio nas
paredes anterior ou inferior.
Fatores associados à estratificação invasiva na
síndrome coronariana aguda.
Resposta terapêutica ao clopidogrel em pacientes
com síndrome coronariana aguda. Comparando: prétratamento x ataque 300mg x ataque 600mg.
Análise da agregação plaquetária em pacientes com
síndrome coronariana aguda: correlação entre a
resposta ao clopidogrel e a aspirina.
Papel do BNP no diagnóstico diferencial de dor torácica.
Correlação entre a agregação plaquetária e a evolução
enzimática pós implante de stent coronariano.
Eventos adversos do transplante de células
mononucleares de medula óssea após IAM.
Fenótipo celular de pacientes com infarto agudo
submetidos ao transplante de células mononucleares.
O grau de resolução do supradesnível do segmento
ST pós reperfusão miocárdica em pacientes com
infarto agudo do miocárdio pode ser antecipado pela
avaliação de parâmetros não invasivos?
Efeitos da resolução total do supradesnível do
segmento ST sobre eventos hospitalares em
pacientes portadores de infarto agudo do miocárdio,
submetidos à reperfusão química ou mecânica.
Valor da troponina cardíaca I comparada com a
CKMB em pacientes com suspeita de síndrome
coronariana aguda.
Determinantes do óbito durante a evolução
hospitalar em uma síndrome coronariana aguda.
Determinantes da morbidade hospitalar em pacientes
com síndromes coronarianas agudas.
Determinantes não invasivas da intervenção
coronariana em pacientes com síndromes coronarianas
agudas sem supradesnível do segmento ST.
Fatores que interferem na demora para a procura de
assistência médica em paciente com dor torácica.
Acurácia diagnóstica do tipo de dor torácica para o
diagnóstico de síndrome coronariana aguda.
Avaliação da função sistólica do ventrículo esquerdo
ao ecocardiograma como preditor de síndrome
coronariana aguda e admissão hospitalar em unidade
de dor torácica.
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Influência dos achados eletrocardiográficos sobre
internação hospitalar e estratificação invasiva
precoce de acordo com a presença de disfunção
sistólica do ventrículo esquerdo nos pacientes
admitidos em uma unidade de dor torácica.
95 Avaliação prognóstica dos pacientes admitidos em
uma unidade de dor torácica de acordo com a
apresentação clínica e descrição dos sintomas.
96 Remodelamento ventricular esquerdo precoce e
tardio após infarto agudo do miocárdio de parede
anterior.
97 Falência ventricular esquerda nas síndromes
coronárias agudas sem elevação do segmento ST.
98 A fração de ejeção do ventrículo esquerdo adiciona
prognóstico às variáveis clinicamente utilizadas na
SCA sem elevação do segmento ST?
99 Síndrome coronária aguda entre os sexos: evolução
intrahospitalar e terapêutica.
100 Comparação por idade da apresentação clínica,
coronariográfica e terapêutica na síndrome
coronariana aguda.
101 Insuficiência renal e infradesnivelamento de
segmento ST são preditores de mortalidade em
pacientes com síndrome coronariana aguda e
insuficiência cardíaca.
102 Sexo feminino como fator independente de risco no
resultado e evolução da intervenção coronária
percutânea primária.

Área 16 - Insuficiência coronariana crônica
103 Melhora clínica sustentada após o transplante
autólogo de células mononucleares de medula óssea.
104 Reestenose após intervenção coronária percutânea.
Evolução e polimorfismos.
105 Stent farmacológico como tratamento da reestenose
intrastent convencional e farmacológico.
Polimorfismos.
Área 17 - Valvopatias (Clínica e Cirurgia),
Cardiopatia e Gravidez
106 Evolução da valvoplastia mitral por balão. Fatores
de risco para óbito e eventos.
107 Valvoplastia mitral com balão único. Evolução a
longo prazo e fatores de risco para óbito e eventos
maiores.
108 Evolução a longo prazo da valvoplastia mitral com
técnica de inoue versus a do balão único.
109 Valvoplastia mitral por balão. Pacientes submetidos
a plastia prévia versus intervenção primária.
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Área 18 - Educação Física em Cardiologia
211 Resposta hemodinâmica aguda de um paciente
revascularizado sob terapia anti-hipertensiva
submetido a treinamento físico combinado.
212 Associações entre freqüência cardíaca de pico, VO2
e potencia atingida em prova funcional de esforço
em alunos com e sem uso de betabloqueadores.
213 Adaptações ao treinamento físico na coronariopatia
e na insuficiência cardíaca.
214 Exercício
aeróbio
agudo
aumenta
biodisponibilidade de óxido nítrico e atenua
vasoconstrição em aorta de ratos.
215 Índice de fatores de risco cardiovascular em
praticantes de ginástica de academia.
216 Diminuição da terapia betabloqueadora como efeito
crônico do treinamento físico combinado em um
sujeito revascularizado.
217 Aderência ao processo de reavaliação física, um
problema técnico ou pedagógico?
218 Análise de três componentes utilizados na
estratificação do risco de desenvolvimento de
doenças cardiovasculares (IMC, ICQ e % de
gordura) entre 2002-2006.
219 Educação em saúde e atividade física:
determinantes de qualidade de vida na realidade
brasileira.
Área 19 - Enfermagem em Cardiologia
220 Análise dos preditores de lesão de pele pós estudo
hemodinâmico.
221 Diagnósticos de enfermagem de pacientes com
insuficiência cardíaca.
222 O impacto da prática irregular de atividade física
na variação da pressão arterial.
223 Acesso venoso profundo na sala de emergência:
monitoração da qualidade dos cuidados prestados.
224 Intubação orotraqueal: as complicações
monitoradas pela enfermagem.
225 Monitoração dos cuidados de enfermagem na
cardioversão elétrica eletiva: análise da
sistematização e qualidade do serviço na sala de
emergência.
226 O cuidado para familiares de clientes em período
préoperatório de cirurgia cardíaca: implicações para
a enfermagem hospitalar.
227 A atuação da enfermagem no preparo do cliente
admitido para realização de cirurgia cardíaca.
228 Terapia com azul de metileno no pós-operatório de
cirurgia cardíaca: promovendo uma assistência de
enfermagem de qualidade.
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229 Síndrome de Wolff-Parkinson-White - emergência
cardiológica para o enfermeiro.
230 Síndrome de Wolff-Parkinson-White - emergência
eletrofisiológica para o enfermeiro.
231 Perfil epidemiológico dos pacientes atendidos em
uma unidade de dor torácica.
232 O configurar da assistencia no CTI: aspectos de
humanização.
233 Aspectos epidemiológicos de clientes ambulatoriais
com insuficiência cardíaca crônica atendidos em um
serviço multidisciplinar especializado.
234 Importância dos cuidados de enfermagem à clientes
ambulatoriais com insuficiência cardíaca crônica.
235 Qualidade de vida de clientes em consulta de
enfermagem: estudo comparativo em clínica de
insuficiência cardíaca.
236 Implicações da visita pré-operatória de enfermagem
para o cliente submetido a cirurgia cardíaca.
237 Síndrome de HELLP: um estudo de caso.
238 O cuidado de enfermagem ao cliente com
desequilíbrio de potássio na unidade coronariana.
239 Acidente vascular cerebral: contribuição da
enfermagem nos cuidados do cliente com seqüela e
da família cuidadora.

Área 20 - Fisioterapia em Cardiologia
240 Resposta dos sistemas respiratório e cardiovascular aos
exercícios respiratórios em pacientes cardiopatas.
241 Estudo de caso: aplicação de treinamento físico
intrahospitalar no período pós-operatório de
transplante cardíaco.
242 Estudo piloto: análise das variáveis hemodinâmicas
durante a aplicação da Pressão Positiva Continua nas
Vias Aéreas (CPAP) na insuficiência cardíaca
crônica.
243 Epidemiologia e fisioterapia cardiovascular em
pacientes com IC do Serviço de Fisioterapia da
UNIFESO.
244 Repercussões hemodinâmicas agudas da utilização
do Threshold - IMT em portadores de insuficiência
cardíaca na Fase I de reabilitação cardiovascular:
um estudo piloto.
245 Abordagem da fisioterapia cardiovascular na
miocardiopatia periparto.
246 Avaliação do efeito agudo do desmame da ventilação
mecânica em pacientes críticos com insuficiência
cardíaca por meio da eletrocardiografia dinâmica
(Holter).
247 Avaliação do suporte ventilatório de pacientes em
pós-operatório de revascularização miocárdica.
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248 Reabilitação supervisionada de paciente com
insuficiência cardíaca. Relato de caso.
249 Resposta da pressão arterial e da freqüência cardíaca
às mudanças de posição corporal.
250 Avaliação do risco cardiovascular em indivíduos
praticantes de atividade física não orientada.
251 Análise da oximetria de pulso no TC6M associada a
tolerância ao exercício na insuficiência cardíaca crônica.
252 Avaliação da eletroestimulação diafragmática e
treinamento muscular inspiratório nas variáveis de
volumes e capacidades pulmonares, força muscular
respiratória, espessura e mobilidade diafragmática.
253 Efeitos da aspiração traqueal sobre a pressão arterial,
frequência cardíaca e saturação de oxigênio de
pacientes internados em unidade de terapia intensiva.
254 Fatores de risco para doença cardiovascular
existentes em comunidade atendida pelo Programa
de Saúde da Família.
255 Análise dos volumes pulmonares nas seqüelas de
doenças cerebrovasculares.

Área 21 - Nutrição em Cardiologia
256 Efeito do óleo de peixe (rico em Ácido Graxo N-3)
no metabolismo glicídico e pressão arterial de ratos
diabéticos por estreptozotocina neonatal.
257 Papel da riboflavina no controle da hipertensão
arterial.
258 Suplementação precoce de óleo de peixe minimiza
pressão arterial de ratos programados
metabolicamente (restrição protéica na gestação e/
ou lactação).
259 Efeitos da suplementação de cálcio sobre a perda
ponderal, obesidade abdominal e níveis de pressão
arterial, durante restrição calórica em obesos.
260 Dieta hiperlipídica pós-natal amplifica hipertensão
arterial e alterações hepáticas na prole adulta de
ratos submetidos à restrição protéica perinatal.
261 Terapia de nutrição enteral em idosos cardipatas –
adequação de meta nutricional e complicações.
262 Perfil lipídico de crianças e adolescentes de uma
escola pública de uma área de baixa renda do
município de São Gonçalo/RJ.
263 Avaliação qualitativa da dieta de indivíduos com
doenças crônicas não transmissíveis internados em
hospital universitário.
264 Avaliação do índice glicêmico na alimentação de
indivíduos com risco de doença cardiovascular.
265 Suplementação materna com óleo de peixe e efeitos
cardiovasculares na prole adulta de ratos
submetidos à restrição protéica perinatal.
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266 Influência da atividade física na obesidade
associada à menopausa em ratos.
98
267 Perfil nutricional de pacientes com insuficiência
cardíaca cronica numa população com insuficiência
cardíaca.
98
268 Efeito da ingestão de dieta com alta densidade
energética sobre parâmetros cardiovasculares e
renais em ratos diabéticos.
99
269 Dieta hiperlipídica peri e/ou pós-natal e hipertensão
arterial. Estudo experimental.
99
270 Análise do perfil nutricional e clínico de uma
população hipertensa com síndrome metabólica.
99
271 Efeito da administração crônica de coenzima Q10
em ratos espontâneamente hipertensos com
propensão ao acidente vascular encefálico
(SHRSP).
99
272 Elevada prevalência de fatores de risco
cardiovascular em pacientes transplantados renais. 100

Área 22 - Psicologia em Cardiologia
273 A importância da oferta de suporte psicológico aos
familiares de pacientes submetidos à cirurgia
cardíaca.
274 A sexualidade e o paciente cardiopata: convivendo
com a disfunção erétil.
275 Avaliação do nível de stress e da qualidade de vida
em empregados hipertensos do setor petrolífero.
276 Cardiopatia congênita e estrutura de personalidade.
277 Célula tronco e coração aspectos psicológicos de
pacientes submetidos a terapia celular.
278 A criança frente a cirurgia cardíaca: o atendimento
psicológico dentro da equipe multiprofissional.
279 Meu filho tem um buraco no coração - a passagem
secreta para uma história de CIA e CIV.
Área 23 - Serviço Social em Cardiologia
280 Mulheres e planejamento familiar: como mudar esta
realidade?
281 Violência sexual doméstica infantil: fatos,
realidades e necessidades no Município de
Bebedouro/SP.
282 Perfil social de pessoas com hipertensão do
HCUNICAMP.
283 Projeto Bússola: conhecendo seus direitos - da
proposição à ação.
284 Os serviços de assistência multidisciplinar de saúde
- Sams/Petrobras e a avaliação da rede credenciada.
285 Gestão estratégica dos serviços de saúde através das
ouvidorias.
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286 O transplante cardíaco impactando o cotidiano dos
pacientes.
287 O contexto social do cardiopata chagásico:
aprendendo e desaprendendo a conviver com a
doença.
288 Retorno as atividades trabalhistas após primeira
cirurgia valvar: um olhar do assistente social.
289 Conhecendo a realidade social dos usuários e seus
familiares atendidos no ambulatório de
cariopediatria.
290 Controle social e organização política: atendimento
coletivo à um grupo de usuários do ambulatório de
cardiologia.
291 Programa saúde da família: uma análise sobre o seu
processo de implementação no nível local.
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