
4 DE ABRIL I  SEXTA-FEIRA                                
HORA/SALA AUDITÓRIO 1 AUDITÓRIO 2 AUDITÓRIO 3 AUDITÓRIO 4 AUDITÓRIO 5 AUDITÓRIO 7

7h/8h  CREDENCIAMENTO

8h/10h

SESSÃO TEMAS LIVRES I
•	TL 01 – Desenvolvimento e aplicação de uma nova endoprótese val-

vada transcateter autoexpansível para implante em posição mitral
•	TL 02 – Implante transcateter transapical mitral valve-in-valve usan-

do a prótese Braile Inovare
•	TL 03 – Prótese aórtica transcateter Braile Inovare: resultados 

clínicos e seguimento
•	TL 04 – Simulador para cirurgia cardíaca mini-invasiva vídeo 

assistida. Apresentação de protótipo desenvolvido e utilizado para 
treinamento em nosso serviço

•	TL 05 – Resultados  iniciais após a substituição convencional da 
valva aórtica, em 906 pacientes, acima de 70 anos de idade – 
Brazilian Aortic Valve Replacement Study (BRAVARS)

•	TL 06 – Evolução da insuficiência mitral pós tratamento transcate-
ter de válvula aórtica

•	TL 07 – Cirurgia da raiz da aorta: deve-se preservar a valva aórtica 
ou a operação do tubo valvulado é a primeira opção de tratamento 
para estes pacientes?

•	TL 08 – Resultados a longo prazo (18 anos) de Cirurgia de Ross – 
Experiência em uma única Instituição

DEPARTAMENTO DE ESTIMULAÇÃO 
CARDÍACA ARTIFICIAL – DECA
SIMPÓSIO DÉCIO KORMANN 2014
MÓDULO 1
Estimulação anti-bradicardia
•	O que devemos saber sobre marcapassos compa-

tíveis com ressonância magnética
•	Exercício físico e vida cotidiana do portador de 

marcapasso
•	Monitoramento remoto de dispositivos cardíacos 

implantáveis
•	Fontes de interferência intra e extra- hospitalares
•	Situação atual da pesquisa da estimulação cardía-

ca sem eletrodos
•	Peculiaridades da estimulação cardíaca na 

infância
•	Importância de medidas automáticas e funções 

adicionais (histogramas, auto-captura, Holter, etc) 
dos novos geradores de marcapasso

•	Discussão

CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM PÓS 
OPERATÓRIO DE CIRURGIA 
CARDIOVASCULAR

8h/8h15 – ABERTURA 

8h15/10h – MESA REDONDA
Pré-operatório e POI normal I
•	O pós-operatório inicia-se na avaliação pré-

-cirurgia cardiovascular
•	Principais repercussões clínicas das cirurgias 

cardiovasculares com e sem CEC
•	Principais cirurgias cardiovasculares: o que o 

clínico precisa saber para conduzir bem o POI
•	Discussão

ENCONTRO DOS RESIDENTES ABRECCV

8h/08h15 – ABERTURA

8h10/10h – MESA REDONDA
Estado situacional da formação em Cirurgia 
Cardiovascular no Brasil
•	Apresentação do censo nacional de residentes e 

estagiários em cirurgia cardiovascular
•	 A cirurgia cardiovascular sob a visão do jovem 

especialista
•	 A cirurgia cardiovascular sob a visão do cirurgião 

experiente
•	O cirurgião cardiovascular e as doenças da aorta: 

há fronteiras para nossa atuação? 
•	Cirurgia cardiovascular congênita e a formação do 

cirurgião ideal no Brasil 
•	Discussão

4º SIMPÓSIO DE ENFERMAGEM EM 
CIRURGIA CARDIOVASCULAR

8h15/8h30 – ABERTURA

8h30/9h – CONFERÊNCIA 
Heart Team: a Enfermeira Inserida nesta 
Estratégia

9h/9h30 – CONFERÊNCIA
Como otimizar a avaliação clínica do pré 
e pós operatório de cirurgia cardiovas-
cular?

9h30/10h – CONFERÊNCIA
Transplante cardíaco e a experiência do 
Brasil

4º SIMPÓSIO DE FISIOTERAPIA EM CIRURGIA CARDIO-
VASCULAR
8h/8h30 – ABERTURA

8h30/9h45 - SESSÃO TEMAS LIVRES I
•	TL01 – Extubações programadas no período noturno após cirurgia 

cardíaca: existe influência da presença do fisioterapeuta?
•	TL02 - Os efeitos da eletroestimulação neuromuscular periférica em 

pacientes com insuficiência cardíaca: estudo piloto
•	TL 03 – Correlação entre a função ventricular, pressão de artéria 

pulmonar e capacidade funcional em pacientes com Síndrome de 
Eisemenger

•	TL 04 – Avaliação do índice de resistência a fadiga em indivíduos 
submetidos à cirurgia de Revascularização do Miocárdio

•	TL 05 – Atuação da Fisioterapia em um paciente com dispositivo de 
assistência ventricular- Relato de Caso

•	TL 06 – Programa de reabilitação baseada em exercício precoce me-
lhora a qualidade de vida pós infarto agudo do miocárdio – ensaio 
clínico controlado e randomizado

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

10h30/12h30

10h30/11h50 – MESA REDONDA
Plástica Valvar
•	Plástica mitral valvar: ressecar ou respeitar?
•	Reimplante versus remodelação: o debate continua
•	Plástica valvar mitral em pacientes com disfunção de VE
•	Cirurgia valvar mitral: minimamente invasiva ou convencional?
•	Discussão

11h50/12h10 – CONFERÊNCIA 
Estado da Arte em Cirurgia Valvar Aórtica

12h10/12h30 - CONFERÊNCIA
Estado da Arte em Cirurgia Aórtica

MÓDULO 2
Atualização de Diretrizes 
•	Marcapassos convencionais
•	Terapia de ressincronização cardíaca
•	Cardiodesfibriladores implantáveis
•	Infecção em dispositivos cardíacos eletrônicos 

implantáveis
•	Discussão

MESA REDONDA 
Pré-operatório e POI normal II 
•	Admissão do paciente após cirurgia: 

avaliação e monitorização no POI. Rotina de 
exames complementares 

•	Padronização do tratamento farmacológico 
de rotina

•	Ventilação mecânica da admissão à 
extubação: cuidados necessários e papel da 
fisioterapia respiratória.

•	Distúrbios neurológicos e cognitivos. Como 
prevenir?

•	Critérios de alta da UTI: o que mudou?
•	Discussão

10h30 /11h - CONFERÊNCIA 
O Cirurgião Cardiovascular e o Heart Team. 
Qual a nossa posição

11h/11h30 – CONFERÊNCIA
A Cirurgia Cardiovascular nos Próximos 20 
anos

11h30/12h – ENTREGA DO PRÊMIO PROF. 
DR. GILBERTO V. BARBOSA E HOMENAGEM

10h30/11h30 – CICLO DE MINI 
CONFERÊNCIAS
•	Avanços nos procedimentos cirúrgicos – cirur-

gia minimamente invasiva valvar/cirurgia de 
revascularização do miocárdio: o que modifica 
para o cuidado da enfermagem?

•	Preparo da unidade de tratamento intensivo 
para reoperação de urgência

•	Ferida Cirúrgica: há consenso no manuseio?
•	Cuidados de enfermagem com crianças com tó-

rax aberto em unidade de tratamento intensivo

11h30/12h30 – DISCUSSÃO DE CASOS 
CLÍNICOS

10h30/11h15 – CONFERÊNCIA
A general evidence- based cardiac rehabilitation talk

11h15/12h30 – MESA REDONDA
I Diretrizes de Reabilitação Cardiovascular no perioperatório 
de cirurgia cardíaca – Fase Hospitalar e ambulatorial

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

 INTERVALO PARA ALMOÇO (LIVRE)

SIMPÓSIOS SATÉLITES
Desafios do tratamento 
Endovascular para a Cirurgia Cardíaca

VISITAÇÃO À EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INTERVALO PARA ALMOÇO (LIVRE)

14h/16h

SESSÃO DE TEMAS LIVRES II 
•	TL 09 – Atenuação da lesão medular isquêmica através da injeção 

intratecal de células-tronco do cordão umbilical humano em ratos
•	TL 10 – Avaliação da qualidade de vida SF-36 do implante 

intramiocárdico de células tronco autólogas de medula óssea em 
pacientes portadores de angina refratária Classe IV – Estudo React 
(Refractory Angina Cell Therapy)

•	TL 11 – Denervação cardíaca simpática esquerda em refratária 
taquicardia ventricular e Doença de Chagas – Resultados  prelimi-
nares do Estudo Desert

•	TL 12 – Assistência circulatória mecânica como ponte para trans-
plante cardíaco em pacientes com choque cardiogênico

•	TL 13 – Assistência circulatória mecânica em pacientes críticos com 
disfunção ventricular: experiência de um Centro Terciário

•	TL 14 – Remodelamento da artéria ulnar após a retirada da artéria 
radial em cirurgia de revascularização do miocárdio – Estudo 
Comparativo utilizando ecografia doppler

•	TL 15 – ECMO como ponte para recuperação pós-cardiotomia em 
pacientes pediátricos: impacto do tipo de membrana e treinamento 
da equipe nos resultados

•	TL 16 – Redução da disfunção ventricular direito e insuficiência tri-
cúspide pós-operatório imediato de transplante cardíaco ortotópico 
bicaval com HTK-- Custodiol

MÓDULO 3
Tópicos em Terapia de Ressincronização 
Cardíaca (TRC) e Cardiodesfibriladores 
Implantáveis (CDI)
•	Como selecionar pacientes para TRC-D x TRC-P?
•	Avanços tecnológicos para a TRC endocárdica 

(seio coronário)
•	Estratificação de risco de morte súbita na ICC
•	CDI no paciente com coração estruturalmente 

normal
•	Como reduzir a probabilidade de choques 

inapropriados?
•	Condutas para pacientes com tempestade elétrica
•	CDIs totalmente subcutâneos – promessa ou 

realidade?
•	Discussão

MESA REDONDA 
Principais complicações do POI da 
Cirurgia Cardiovascular I 
•	HAS e sangramento
•	Síndromes isquêmicas agudas e arritmias 

no POI
•	Complicações gastrointestinais
•	Complicações neurológicas
•	Complicações renais
•	Complicações metabólicas e endócrinas
•	Discussão

4º SIMPÓSIO DE PERFUSÃO
14h/14h10 - ABERTURA

14h10/16h - MESA REDONDA I
•	Perfusão em cirurgias minimamente invasivas. Um 

conceito em evolução
•	Monitorização ideal do paciente em CEC
•	Cardioplegia sanguínea ou cristaloide Bretschnei-

der (Custodiol)?
•	A relação cirurgião-perfusionista no Brasil
•	Discussão

14h/15h – CICLO DE MINI 
CONFERÊNCIAS
•	Sala híbrida: prós e contras do ambiente: bloco 

cirúrgico ou hemodinâmica?
•	Simulação como estratégia de ensino confere 

segurança ao paciente?
•	Educação em Saúde: qual a melhor maneira de 

fazer para o paciente cirúrgico?
•	Cirurgia segura: conseguimos implementar 

todas as fases?

15h/16h – RESPOSTAS CURTAS PARA
QUESTÕES RELEVANTES
•	O que deve ser observado na retirada de 

drenos?
•	O que deve ser observado na retirada de fios de 

marcapasso?
•	O que deve ser observado na retirada de balão 

intra-aórtico?
•	Manta Térmica: Como e quando utilizar?
•	Perfusão: somos preparados para reconhecer-

mos as complicações?
•	O estado da arte da cirurgia cardiovascular. 

Passado, presente e futuro

14h/15h – SESSÃO TEMAS LIVRES II
•	TL 07 – Função autonômica e sincronia cardiorespiratória durante o 

sono de jovens e idosos com SAOS
•	TL 08 – Impacto de um protocolo de fisioterapia precoce em pacientes 

renais crônicos durante hemodiálise
•	TL 09 – Ventilação não invasiva durante exercício no pós-operatório de 

cirurgia de revascularização do miocárdio
•	TL 10 – Efetividade da ventilação não invasiva profilática sobre a função 

respiratória no pós-operatório de cirurgia cardíaca pediátrica
•	TL 11 – A influência do implante do ressincronizador cardíaco na quali-

dade de vida dos pacientes com insuficiência  cardíaca
•	TL 12 – Avaliação da capacidade funcional e força muscular periférica de 

pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio
 
15h/15h45 – CONFERENCE
Megatrends and the impact of technology on physical activity 
patters

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

16h30/18h

16h30/17h40 – MESA REDONDA 
Assistência Circulatória Mecânica
•	Suporte circulatório mecânico em pacientes com choque cardio-

gênico
•	Equipe multidisciplinar em insuficiência cardíaca
•	Novas tecnologias em ECMO
•	Diretrizes para assistência circulatória mecânica
•	Discussão
17h50/18h10 – CONFERÊNCIA 
Falência Cardíaca e Tratamento Cirúrgico

MÓDULO 4
Discussão de casos clínicos
•	Caso Clínico 1
•	Caso Clínico 2
•	Discussão

MESA REDONDA
Principais Complicações do POI da 
Cirurgia Cardiovascular II
•	Hipotensão e síndrome de baixo débito 

cardíaco
•	Complicações endócrinas e infecciosas
•	Abordagem Multidisciplinar do paciente em 

PO de cirurgia cardiovascular
•	Discussão

4º SIMPÓSIO DE PERFUSÃO
MESA REDONDA II
•	Assistência circulatória mecânica – expandindo o 

campo de atuação do perfusionista?
•	Qual o melhor fluxo e temperatura nas cirurgias 

de revascularização do miocárdio com CEC?
•	Certificação do perfusionista
•	Melhorando a qualificação e treinamento do 

perfusionista no Brasil

16h30/17h – CONFERÊNCIA
Manejo de drogas no pós operatório: até 
onde vai a autonomia do enfermeiro?

17h/17h30 – HIGHLIGHTS
Pôster e Premiação

17h30 - ENCERRAMENTO

16h30/17h15 – CASO CLÍNICO INTERATIVO
Assistência circulatória – ECMO e coração artificial: particula-
ridades na reabilitação

17h15 /18h – MESA REDONDA
Cardiopatias congênitas complexas- Particularidades no 
processo de reabilitar

18h - PREMIAÇÃO DOS TEMAS LIVRES E PÔSTERES

18h10/20h - ASSEMBLEIA GERAL DA SBCCV - AUDITÓRIO 1
12h10/14h - ASSEMBLEIA DO DECA - AUDITÓRIO 2
12h/12h30 –  ASSEMBLEIA GERAL DA ABRECCV E ELEIÇÃO DIRETORIA  2014/2015 - AUDITÓRIO 4


