
3 DE ABRIL I  QUINTA-FEIRA                               
HORA/SALA AUDITÓRIO 1 AUDITÓRIO 2 AUDITÓRIO 4 AUDITÓRIO 6 AUDITÓRIO 7

7h/8h  CREDENCIAMENTO

8h/10h

DEPARTAMENTO DE CIRURGIA ENDOVASCULAR 
E MINIMAMENTE INVASIVA - DECEM

8h/8h15 - ABERTURA

8h15/10h – MESA REDONDA 
Cirurgia Cardiovascular Minimamente Invasiva 
•	Acessos torácicos
•	Canulação para CEC e proteção miocárdica
•	Cirurgia da valva mitral
•	Cirurgia da valva aórtica
•	Troca de válvula aórtica por prótese sem sutura
•	Discussão

DEPARTAMENTO DE CIRCULAÇÃO EX-
TRACORPÓREA E ASSISTÊNCIA CIRCULA-
TÓRIA MECÂNICA - DECAM

8h/9h40 - MESA REDONDA
Assistência Circulatória em Situações 
Agudas
•	Assistência circulatória em choque cardiogênico 
•	Ponte para decisão: o que nós temos para uso 

clínico e como escolher o melhor para cada 
paciente

•	ECMO: técnicas de implante, como funciona e 
monitorização

•	ECMO em cirurgia cardiovascular pediátrica
•	Indicação atual para o uso de BIAo
•	Discussão

9h40/10h - CONFERÊNCIA
Evolução da Assistência Circulatória: cená-
rio atual e as perspectivas futuras. Como 
incorporar esta tecnologia à nossa prática 
clínica?

LIGA DOS ACADÊMICOS EM CIRURGIA CAR-
DIOVASCULAR

8h/8h10 - ABERTURA 

8h10/8h25 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTA-
DOS DA GESTÃO 2013/2014

8h25/8h45 - CONFERÊNCIA
Heart Team – Mitos e Realidades

8h45/10h - SESSÃO TEMAS LIVRES I
•	TL 01 - A disfunção ventricular esquerda aumenta 

o risco operatório do tratamento cirúrgico da valva 
aórtica?

•	TL 02 - Insuficiência cardíaca: custos hospitalares no 
Brasil

•	TL 03 - Impacto da infecção do trato respiratório (ITR) 
nos resultados da cirurgia cardíaca no Real Hospital 
Português de Beneficência em Pernambuco

•	TL 04 - Efeitos da Plicatura Comissural na Anuloplastia 
Valvar Aórtica: Estudo Experimental

•	TL 05 - Os benefícios da técnica no-touch no preparo 
da veia safena para a revascularização miocárdica: 
uma revisão da literatura

DEPARTAMENTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR PEDI-
ÁTRICA - DCCVPed
Reoperações em Cirurgia Cardiovascular Pediátrica
MÓDULO I – Estratégias iniciais
•	O que os bancos de dados nos dizem sobre reoperações na cirurgia 

cardiovascular pediátrica?
•	O que precisamos considerar ANTES de reoperar
•	Estratégias técnicas nas reoperações de cardiopatias congênitas
•	Evitando reoperações através da hemodinâmica: uma realidade?
•	Reoperações após procedimentos percutâneos: estratégias cirúrgicas 

e resultados
•	Discussão

DEPARTAMENTO DE CIRURGIA EXPERIMENTAL - DEPEX
8h/8h05 – ABERTURA 

8h05/10h - MESA REDONDA - Avanços em Pesquisas Cardiovasculares

8h05/9h10 -  MÓDULO 1
•	Novas técnicas de sutura estética e contenção da pele sem isquemia
•	Ventrículo artificial e bomba axial: tipos e resultados
•	Sistemas atuais para autotransfusão sanguínea em cirurgia cardiovascular. Tecnologia e resultados
•	Avanços e perspectivas da ressincronização elétrica do miocárdio
•	Novos conceitos e resultados no tratamento da fibrilação atrial crônica
•	Relação lactato/piruvato e controle do débito cardíaco em cirurgia cardiovascular. Pesquisa e resultados
•	Transplante cardíaco heterotópico. Atualização
•	Importância da relação da albumina/PCR no prognóstico de co-morbidades pós-operatórias
•	Cardioplegia com sangue venoso
•	Embolia arterial coronária: incidência e estratégias

9h10/10h - MÓDULO 1
•	Póscondicionamento do miocárdio isquêmico com bloqueadores de bomba de prótons 
•	Revascularização miocárdica com e sem CEC: pesquisas e evidências
•	Pesquisa e aperfeiçoamento na abordagem cirúrgica do anel mitral
•	Pesquisas e resultados da terapia de ressincronização ventricular na ICC grave
•	Evidências ultrassonográficas no tratamento endovascular das dissecções aórticas
•	Estratégias atuais na cirurgia de revascularização miocárdica
•	Precondicionamento do miocárdio isquêmico com bloqueadores de bomba de prótons
•	Controle da doença vascular do enxerto. Estudo experimental

10h/10h30 VISITAÇÃO À EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR  - PÔSTER BREAK

10h30/12h30

MESA REDONDA
Cirurgia Endovascular
•	Treinamento do cirurgião cardiovascular em técnicas 

endovasculares
•	O que aprendemos com o Registro Europeu de 

complicações de TEVAR, em relação ao tratamento e 
prevenção de complicações em órgãos?

•	Tratamento das síndromes aórticas agudas
•	Aneurismas tóraco-abdominais. Qual o lugar do trata-

mento endovascular?
•	Uma nova abordagem conceptual no tratamento de 

infecções de próteses após a cirurgia aórtica
•	Diretrizes em TEVAR – Atualização
•	Discussão

•	MESA REDONDA 
Assistência Circulatória em Situações 
Crônicas
•	Tipos de assistência de longa permanência
•	Falência de VD: como identificar candidatos em 

risco?
•	Coração Artificial. Experiência Nacional
•	Cuidado Intensivo: manuseio e monitorização de 

pacientes com implante ventricular
•	O uso de bombas centrífugas implantáveis
•	Discussão

10h30/11h - CONFERÊNCIA 
Segredos para Montar e Administrar uma Liga 
Acadêmica com Sucesso

11h/11h30 - CONFERÊNCIA  
Assistência, Ensino e Pesquisa nas Ligas de 
Cirurgia Cardiovascular

11h30/12h - CONFERÊNCIA
Residência Médica em Cirurgia Cardiovascular. 
O Que Todo Acadêmico Deveria Saber.

MÓDULO 2 – Estratégias específicas
•	A necessidade de reoperações varia entre pacientes com cardiopatias 

congênitas: resumo de seguimento a longo prazo
•	Aneurismas, dilatações e coarctações residuais da aorta: como e 

quando abordar
•	Reoperações no ventrículo único funcional: qual o limite?
•	Abordagem das arritmias: estado atual e perspectivas futuras
•	Transplante em reoperações e reoperações no transplante
•	Discussão

DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA - DECARDIO
MESA REDONDA
Inovação Tecnológica na Cirurgia Cardiovascular
•	Aspectos tecnológicos para minimizar resposta inflamatória na cirurgia cardiovascular
•	Implante de válvula aórtica transcateter - TAVI
•	Dispositivo de assistência ventricular implantável
•	Método de assistência ventricular 
•	Modalidades de ressincronização cardíaca
•	Emprego de células tronco para o remodelamento ventricular
•	Cirurgia minimamente invasiva e cirurgia robótica
•	Novos materiais para a fabricação de próteses cardíacas

APRESENTAÇÃO DA NOVA DIRETORIA DO DECARDIO, GESTÃO 2014-2015

12h30/14h
VISITAÇÃO À EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR  - 

INTERVALO PARA ALMOÇO (LIVRE)

SIMPÓSIOS SATÉLITES
Terapia Valvar: Opções e Abordagens VISITAÇÃO À EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR 

INTERVALO PARA ALMOÇO (LIVRE)

14h/16h

MESA REDONDA
Estado da Arte em Cirurgia da Valva Aórtica
•	Equipe multidisciplinar em TAVI
•	Acesso transapical em TAVI
•	Acesso transcutâneo em TAVI
•	Acesso transaórtico em TAVI
•	Estado da Arte em TAVI
•	Estado da Arte no uso de válvulas sem sutura
•	Discussão

14h/15h45 - SESSÃO TEMAS LIVRES II           
•	TL 06 - Homoenxertos frescos versus criopreservados: há 

realmente diferença?
•	TL 07 - Impacto da infecção do trato respiratório (ITR) nos 

resultados da cirurgia cardíaca no Real Hospital Português 
de Beneficência em Pernambuco 

•	TL 08 - Perfil das cirurgias cardiovasculares realizadas em 
um Centro de Referência em Salvador, Bahia

•	TL 09 - Análise do estado atual da cirurgia de revasculari-
zação miocárdica no Sistema Único de Saúde: comparação 
entre as macrorregiões brasileiras

•	TL 10 - Estudo piloto para comparar indicadores clínicos, 
laboratoriais e anátomo-patológicos no aparecimento ou 
não da fibrilação atrial no pós-operatório de revasculariza-
ção miocárdica com e sem circulação extracorpórea

•	TL 11 - Panorama dos transplantes cardíacos no Estado do 
Rio Grande do Sul no ano de 2012

•	TL 12 - Perfil sociodemocrático dos indivíduos acometidos por 
doença reumática crônica do coração no brasil, 2008-2012

15h45/16h - CONFERÊNCIA
Como Preparar um Tema Livre

MÓDULO 3 – Pensando no futuro
•	Plastia valvar na infância: podemos evitar reoperações futuras?
•	A técnica do cone reduz reoperação na anomalia de Ebstein?
•	Lesões residuais: podemos diminuir a necessidade de reoperação na 

via de saída do ventrículo direito? 
•	O que aprendemos com os homoenxertos, autoenxertos e outros 

substitutos valvares?
•	40 anos de experiência do Munich Heart Center: o que aprendemos 

para modificar a necessidade de reoperar
•	Discussão

16h/16h30 VISITAÇÃO À EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR - PÔSTER BREAK

16h30/18h

SIMPÓSIO DE DEFESA PROFISSIONAL 
Avanços em Ações Multidisciplinares
•	Atualização das conquistas da defesa profissional no 

Brasil
•	Honorários no Heart Team. Como proceder?
•	Ações de melhoria para a defesa profissional
•	Discussão

16h30/17h - CONFERÊNCIA
Panorama da Cirurgia Cardiovascular na Europa
17h/17h30 - CONFERÊNCIA 
Nosso Mundo Face ao Futuro - Aonde nos Encontra-
mos?

18h ABERTURA SOLENE

8h/18h - HANDS ON ENFERMAGEM - AUDITÓRIO 5
8h30/17h - HANDS ON FISIOTERAPIA - AUDITÓRIO 3
13h - PROVA DO DECA - AUDITÓRIO 2
17h30/18h30 – ASSEMBLEIA GERAL DO DBLACCV E ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2014/2015 - AUDITÓRIO 4
18h - ABERTURA SOLENE - AUDITÓRIO 1


