RESULTADOS DOS TL CARDIOPE 2018
RELATO DE CASO SELECIONADOS PARA APRESENTAÇÃO ORAL
Sábado 18 de agosto de 2018 | 09h00-10h00
8 min apresentação e 2 min para perguntas
CD
Tema
53027

Título

Autor Principal

Instituição 1

Associação entre Síndrome de Marfan e uma nova variante no
gene FBN1 (Cys04Tyr)
Hemólise maciça após implante de dispositivo de assistência
ventricular CentriMag®: relato de caso
Tuberculose extra-pulmonar: relato de rara associação de
tuberculose peritoneal e pericardite constrictiva

BRUNO AUGUSTO
ANDRADE VITOR
DANIEL RICARDO DOS
SANTOS CRUZ
RENATA ÁVILA CINTRA

IMIP

53116

Endocardite fungica por aspergillus associada a endoftalmite

53208

Endocardite infecciosa por lactobacilos em paciente
imunocomprometido

GISELLE LAURITZEN
DUARTE
Erika Cardoso Silva

53065
53111

real hospital
portugues
Hospital
Agamenon
Magalhães
PROCAPE/UPE
Procape

Sábado 18 de agosto de 2018 | 10h00-11h00
8 min apresentação e 2 min para perguntas

ARTIGOS ORIGINAIS SELECIONADOS PARA APRESENTAÇÃO ORAL
CD
Tema
52994
53123

53190

53196

53215

Título

Autor Principal

Instituição 1

Pertinência do escore de cálcio no uso do ácido acetilsalicílico
em prevenção primária da doença arterial coronariana
Diversidade fenotípica de pacientes com doença de Fabry,
variante c.352C>T (p.Arg118Cys)

MAIRA AZEVEDO
XIMENES
LUCA TERRACINI
DOMPIERI

Fenótipos da hipertensão arterial pela telemonitorização
residencial da pressão arterial em sujeitos em uso de antihipertensivos. Estudo TeleRPA.
Mortalidade e prevalência de insuficiência cardíaca pós infarto
agudo do miocárdio com supradesnível de segmento ST ?
Subanálise do estudo RIMA
Poderia a inteligência artifical ser utilizada para a análise de
dados de ECG?

AUDES DIÓGENES DE
MAGALHÃES FEITOSA

Hospital Santa
Joana Recife
Universidade
Federal de
Pernambuco
Universidade de
Pernambuco

SAMUEL BASÍLIO FERRO
GOMES CAVALCANTE
FELIPE DE SOUZA
ARAÚJO

Universidade
Federal do Vale
do São Francisco
Universidade
Federal de
Pernambuco

ARTIGO ORIGINAL E RELATO DE CASO
SELECIONADOS PARA APRESENTAÇÃO PÔSTER
APRESENTAÇÃO PÔSTER: O apresentador afixará o seu pôster no dia/horário solicitado pela organização do evento,
devendo estar presente para a apresentação no horário estipulado pela comissão avaliadora. Para este tipo de
apresentação é obrigatório levar o seu próprio material para afixação de seu pôster. A SBC-PE não será responsável
pela afixação do mesmo. O pôster deverá possuir dimensões entre: Medidas: 90 cm largura x 120 cm de altura.
O PÔSTER DEVERÁ TER CORDÃO PARA FIXAÇÃO E FITA AUTOCOLANTE

Quinta-feira 16 de agosto de 2018 | 17h00-19h30
CD Tema
52991
52992
52993
53068
53081
53082
53106
53107
53108
53109
53110
53119
53125
53126
53129
53143
53191
53192
53197
53202
53203
53206
53207
53218

Título
Perfil epidemiológico de pacientes submetidos a avaliação do escore de cálcio coronariano no diagnóstico
da doença arterial coronariana
Influência do escore de cálcio no uso da estatina em prevenção primária da doença arterial coronariana
Avaliação do escore de cálcio coronariano no diagnóstico da doença arterial coronariana em mulheres
Distrofia muscular de Duchenne: avaliação cadiológica de 22 pacientes.
Relação entre o tempo de isquemia e desfechos clínicos nos pacientes submetidos ao Transplante
Cardíaco em uma instituição de referência em Recife, Pernambuco.
Perfil epidemiológico e desfechos clínicos de pacientes submetidos ao Transplante Cardíaco em uma
instituição de Referência em Recife, Pernambuco.
Resultados clínicos do implante transcateter de válvula aórtica em pacientes nonagenários: subanálise do
registro INTERVENCOR
Tratamento de cardiopatia isquêmica crônica: qual a posição de Pernambuco em relação ao restante do
Nordeste?
TAKOTSUBO REVERSO EM PROFISSIONAL DE SAÚDE DURANTE EXTENSA JORNADA DE TRABALHO.
Perfil da mortalidade por cardiopatia reumática crônica nos hospitais públicos de Pernambuco: uma
realidade preocupante?
Panorama do tratamento de hipertensão secundária no sistema de saúde pública de Pernambuco:
internações, gastos e mortalidade nos últimos 5 anos
Qual a cardiopatia que mais acomete idosos a partir dos 80 anos no estado de Pernambuco em
comparação com o restante do Nordeste?
Valvoplastia aórtica percutânea: evolução e desafios do estado de Pernambuco nos últimos 5 anos em
relação ao restante do Nordeste
Angioplastia coronária (ATC) em paciente com síndrome coronária aguda sem elevação do segmento ST
(SCA SEST), com lesão de bifurcação em contiguidade com ponte miocárdica: relato de caso
Atualizações estatísticas acerca da abordagem cirúrgica de valvopatias congênitas no estado de
Pernambuco de 2013 a 2017
Apresentação clínica e manuseio cirúrgico de uma série de 12 casos de anéis vasculares
Malformações congênitas valvares: uma comparação da mortalidade entre Pernambuco e os estados do
nordeste
Prevalência e variantes de mortalidade relacionadas ao acometimento da valva mitral por doenças
reumáticas e não-reumáticas no estado de Pernambuco de 2006 a 2016.
Complexo de esclerose tuberosa: acompanhamento desde o útero até os 03 anos de idade
Análise Comparativa da Mortalidade de Endocardite Aguda e Subaguda em Adultos e Gastos
Governamentais no Estado de Pernambuco em relação à região Nordeste
Mortalidade por infarto agudo do miocárdio em adolescentes no estado de Pernambuco de 2000 a 2016.
Prevalência e variante das causas de óbitos decorrentes da hipertensão arterial sistêmica e suas principais
complicações em Pernambuco nos anos de 2005 a 2016
Insuficiência Cardíaca no nordeste: comparação entre os estados em relação aos gastos totais e taxa de
mortalidade
CAD-RADS na clínica radiológica/cardiológica: um tutorial para estudantes de medicina

Sexta-feira 17 de agosto de 2018 | 12h30-14h00

CD Tema
52611
52819
53018
53023
53069
53072
53074
53075

Título
Cintilografia de perfusão miocárdica (CPM) utilizando protocolo apenas estresse é seguro em pacientes de
baixa probabilidade pré-teste de Doença Arterial Coronária (DAC) e reduz exposição à radiação.
Níveis de proteína C reativa em pacientes com hipertensão resistente
Síndrome Hipereosinofílica e o coração: é possível suspeitar por Ecocardiograma? - Relato de Caso
Perfil clínico-epidemiológico dos pacientes portadores de insuficiência cardíaca atendidos no ambulatório
de transplante cardíaco da Casa de Chagas do PROCAPE
Estatísticas de saúde do Infarto Agudo do Miocárdio na última década segundo região: situação de
Pernambuco no cenário nacional
Avaliação da acurácia dos critérios eletrocardiográficos de sobrecarga atrial esquerda
Avaliação do perfil de segurança no uso de Sacubitril/Valsartana em pacientes portadores insuficiência
cardíaca
Perfil de adultos jovens com síndrome coronariana aguda

53078
53091
53096

Strain miocárdico em portadores da doença de Fabry: série de 4 casos
Ferimento por Arma Branca em Zona de Ziedler: Relato de Caso
AVALIAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM
ELEVAÇÃO DO SEGMENTO ST ATENDIDOS NA ZONA DA MATA SUL DE PERNAMBUCO.

53097

AVALIAÇÃO DO TEMPO PORTA- BALÃO DE PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM
ELEVAÇÃO DO SEGMENTO ST ATENDIDOS NA ZONA DA MATA SUL DE PERNAMBUCO.
Acometimento cardiaco na forma crônica da febre Chicungunya
Importância do estudo ecocardiográfico na detecção do remodelamento do ventrículo direito na
hipertensão pulmonar importante
Experiência de 10 anos de ablação por cateter de arritmias cardíacas em hospital universitário de
Pernambuco
Dissecção iatrogênica de tronco de coronária esquerda corrigida com intervenção percutânea de resgate ?
relato de caso
Tratamento de estenose mitral por valvuloplastia mitral percutânea nos hospitais Dom Helder, Pelopidas
Silveira e Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira
Comparação entre o strain longitudinal do ventrículo esquerdo e a fração de ejeção em pacientes com
diversos graus de disfunção
Infecção como Fator de Descompensação e Aumento de Morbimortalidade na Insuficiência Cardíaca
Padrões eletrocardiográficos mais prevalentes em pacientes com suspeita de síndrome coronariana aguda
e ausência de obstrução nas coronárias
Insuficiência cardíaca classificada de acordo com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo: Valor
prognóstico nas mulheres?
Ruptura do septo ventricular associada à síndrome coronariana aguda: Série de casos
Associação entre os níveis pressóricos na admissão hospitalar e características clínicas de portadores de
insuficiência cardíaca descompensada (ICD)
Existe hipertensão do avental branco ou hipertensão controlada em hipertensos estágio 3 no consultório
em uma população de telemonitorização residencial da pressão arterial? Estudo TeleMRPA.

53120
53122
53124
53132
53136
53158
53160
53166
53173
53175
53181
53214

Sexta-feira 17 de agosto de 2018 | 17h30-18h30

CD Tema
52985
53080

Título
Reparo Mitral Percutâneo com MitraClip® como Tratamento para Insuficiência mitral degenerativa em
paciente de alto risco cirúrgico
Perfil clínico e epidemiológico de população submetida a implante transcateter de válvula aórtica em
Pernambuco: análise do registro INTERVENCOR

53083

Insuficiência cardíaca mascarada pela distrofia muscular de Becker

53089

Associação entre o diâmetro da aorta e Infarto Agudo do Miocárdio em hipertensos portadores de Doença
Renal Crônica

53117

Efeitos da Vibração de Corpo Inteiro na função autonômica cardiovascular de transplantados renais

53135
53137
53138

AVALIAÇÃO DO TEMPO PORTA- BALÃO DE PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM
ELEVAÇÃO DO SEGMENTO ST ATENDIDOS NA ZONA DA MATA SUL DE PERNAMBUCO.
PACIENTES IDOSOS COM DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA APRESENTAM PERFIL CLINICO MAIS GRAVE
DO QUE PACIENTES NÃO IDOSOS ?
Avaliação do nível de letramento em saúde e sua relevância para os pacientes portadores de hipertensão
arterial sistêmica

53154

Qualidade de vida dos portadores de cardiomiopatia hipertrófica apical

53155

Avaliação da fragmentação de qrs em portadores de cardiomiopatia hipertrófica apical

53156

Prevalência de Disfunção Erétil em Homens Idosos com Doença Arterial Coronariana

53157

Comparação da qualidade de vida entre homens idosos e não idosos com doença arterial coronariana

53168

Hipertrofia ventricular esquerda na doença de Fabry: série de casos

53172

Associação entre isquemia miocárdica e resposta cronotrópica ao teste de esforço

53178
53179

O treinamento de vibração de corpo inteiro altera a variabilidade da frequência cardíaca em
transplantados renais? Ensaio clínico randomizado
O perfil dislipidêmico dos povos indígenas do sertão de Pernambuco da etnia Fulni-Ô ? Projeto de
Aterosclerose Indígena (PAI)

53183

Cardiomiopatia hipertrófica e QRS fragmentado: marcador de risco?

53209

Granulócito imaturo como biomarcador prognóstico em pacientes com infarto agudo do miocárdio

