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Auditório 6 (350) 

II Simpósio do Grupo de Estudos em Coronariopatias, Emergências  
e Terapia Intensiva – GECETI

O II Simpósio do GECETI está voltado, basicamente, para a atualização do profissional da saúde que desenvolve 
atividades dentro das áreas de abrangência do Grupo de Estudos (coronariopatias, emergências, terapia 
intensiva), seguramente áreas de enorme interesse dentro da Cardiologia.

Conferência de abertura. Conferencista Harvey White.

A atualização em Ressuscitação Cardiopulmonar e Cerebral terá temas como: 
- Compressão sem ventilação, 
- A hipotermia terapêutica após parada cardíaca novas tendências em emergências cardiovasculares e 
ressuscitação, 
- A simulação: como melhorar a performance no atendimento das emergências cardiovasculares, 
- Função ventricular pós RCP. Preditores de sucesso,  e 
- O que podemos esperar nas diretrizes 2010.

Na Doença Coronariana Crônica abordaremos os fatores de risco com os temas: 
- HDL alto, LDL baixo e Glicose baixa: O BOM o MAU e o FEIO? numa referência ao filme do mesmo nome. 
- Investigação da Doença Coronariana por Métodos Não Invasivos de Imagem. 
- Tratamento medicamentoso antianginoso na atualidade.
- O que muda após os resultados do estudo COURAGE? 
- Opção entre os tratamentos na Doença Coronariana Crônica: Cirurgia ou Angioplastia?  

Serão discutidas sob o tema de Doença Coronariana Aguda: 
- Estratégias para o atendimento Pré-Hospitalar do IAM na Rede Pública.
- Hiperglicemia como fator de risco no Infarto Agudo do Miocárdio: Novas evidências. 
- Anti-trombínicos no tratamento da Síndrome Coronariana Aguda. 
- Uso racional dos antitrombóticos no Infarto Agudo do Miocárdio.
- Abordagem intervencionista do IAM. O transporte é necessário?

A abordagem dos pacientes em Terapia Intensiva em Cardiologia trará atualizações: 
- Síndrome de Baixo Débito no IAM: apenas uma disfunção mecânica? 
- Moratória do cateter de Swan Ganz ?
- Reposição volêmica no cardiopata grave.
- Estados de choque sem congestão pulmonar? com um estudo sobre o infarto do ventrículo direito e o trombo 
embolismo pulmonar.

Ao elaborarmos este programa visamos dar ao participante uma atualização prática, do dia a dia do cardiologista 
clínico que, freqüentemente, vê-se à beira do leito ou no consultório, tendo que tomar decisões que serão, muitas 
vezes, a diferença entre vida e morte.

Assim, os conferencistas apresentarão e discutirão novos avanços em temas como ressuscitação cardio-
respiratória, tratamento do coronariopata crônico, condutas no infarto agudo do miocárdio, manuseio de fatores 
de risco para doença aterosclerótica, e,novas possibilidades no controle de pacientes internados em terapia 
intensiva cardiológica.

O corpo docente está constituído por renomados especialistas de vários estados do Brasil, reconhecidos por sua 
didática e vivência em cada uma das suas respectivas áreas de atualização. 
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O II Simpósio do GECETI será realizado no dia 6 de setembro de 2008, como atividade pré-congresso, no 
Expotrade Convention Center – Curitiba. As atividades serão desenvolvidas entre as 10 e 18 horas, com intervalos 
para almoço e café da tarde.

Informações sobre o evento podem ser obtidas na Gerência de Eventos da SBC (tel: 21-3478-2748; email: 
elaine@cardiol.br), as inscrições podem ser feitas pelo telefone: 21-3478-2751, ou pelo email: sbcinscricoes@
cardiol.br 

Auditório 7 (114) 
Atividade Pré-Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular – SBCCV

Auditório 9 (114) 
Atividade Pré-Congresso do Instituto Nacional de Cardiologia – INC

O papel dos institutos de cardiologia no combate as epidemias cardiovasculares

Horário: 10:00 - 18:00h 
Inscrições gratuitas 
 
- Insuficiência cardíaca: do diagnóstico ao transplante 
- Programa de atendimento ao ataque cardíaco

Auditório 12 (114) 
Atividade Pré-Congresso do Grupo de Estudos sobre Epidemiologia  
e Cardiologia baseada em Evidências – GEECABE e Ministério da Saúde 

Horário das 14h - 18h 

As Doenças Cardiovasculares (DCV), compondo o conjunto de Doenças Crônicas (também rotuladas como 
Doenças e Agravos Não Transmissíveis – DANT), são mundialmente reconhecidas como responsáveis pelos 
mais altos índices de morbidade e mortalidade precoce, inclusive no Brasil. Essas doenças causam grande 
impacto econômico tanto pela demanda de assistência quanto pela repercussão sobre o trabalho e a produção, 
e têm também forte determinação social e maior expressão em populações menos favorecidas. Além do desafio 
aos especialistas na assistência aos seus casos clínicos, constituem-se num enorme problema de Saúde Pública 
somente redutível através de ações preventivas e de promoção da saúde coletiva.

Dirigentes da SBC e do MS já desenvolvem profícuo diálogo, resultando em programas de tratamento e ações 
de controle. Entretanto ainda há muito que mobilizar e fazer, motivo pelo qual o Grupo de Estudos sobre 
Epidemiologia e Cardiologia Baseada em Evidências (GEECAB) planejou um painel específico, junto à principal 
atividade científica da cardiologia nacional, visando aprofundar e estender a colaboração de cardiologistas e 
sanitaristas.

A desproporção entre a magnitude do problema e o tempo disponível para este primeiro painel, impõe limitações 
ao número de expositores e às suas apresentações. É desejável, entretanto, que a assistência de dirigentes e 
interessados de ambas as instituições seja a mais ampla possível, e que as discussões e elaboração de temas 
tenha continuidade, única forma de se encontrar novos caminhos e garantir os resultados almejados. 

Atividades Pré-Congresso
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Objetivo: Oportunizar uma visão compartilhada (de especialistas e de saúde pública) sobre saúde cardiovascular 
da população brasileira, seus problemas e possíveis soluções. 

Delineamento: Painel/Oficina em dois blocos, composto por membros da SBC e do MS e possíveis observadores 
da Federação Mundial de Cardiologia (WHF) e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e mídia, aberto 
para assistência e questionamento de congressistas. 

Itens: motivação, visões de ambas as partes, determinação social de saúde/doença, recursos existentes, possíveis 
linhas de investigação e intervenção, esboço de agenda mínima de colaboração. 

Coordenação: Drs. Gláucia Morais (SBC), Rosa Maria Sampaio (MS) e Aloyzio Achutti (SBC).

Programa 
1o. Bloco (14h – 16h)  
(em torno de 15 minutos no máximo para cada tópico/depoimento) 
1.1-Motivação: breve apresentação de justificativa e motivação do encontro. (Dra. Gláucia Moraes, GEECAB) 
(5 minutos) 
1.2-Visão de cardiologista: problemas, prioridades e recursos (Dr. Antonio Carlos Palandri Chagas, Presidente 
da SBC, e Luiz Antônio de Almeida Campos, Diretor Científico da SBC)  
1.3-Visão de Saúde Pública: Doenças CV no contexto da Saúde Pública no Brasil e recursos do SUS (Dr. José 
Noronha, Secretário de Assistência à Saúde e Dra. Rosa Maria Sampaio, Diretora do HIPERDIA, do MS.) 
1.4-Estimativa de custos globais das DCV no Brasil (Dr Aloyzio Achutti) 
1.5-Determinantes Sociais de Saúde e Doença, e Saúde Cardiovascular no Brasil (Maria do Carmo Leal - da 
Comissão de Determinantes Sociais)
1.6-Política de medicamentos (Dr. Reinaldo Guimarães da Secretaria de Ciência e Tecnologia do MS e Dr. Dirceu 
Barbano, diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica DAF do MS)
1.7-Política de Procedimentos de Alta Complexidade (Dr. Beltrame, Diretor do Departamento de Assistência 
Especializada DAE – MS) e (Rosemary da ANS).

2o. Bloco (16h15min – 18h) 
2.1-O que a SBC espera do MS e proporia como linha de colaboração (Dr. Lázaro Fernandes de Miranda Diretor 
de Relações Governamentais da SBC). 
2.2-Linhas prioritárias de investigação e de vigilância epidemiológica (Representantes das Secretarias de 
Vigilância à Saúde - SVS e Coordenação de Vigilância de DANTS)
2.3-O que o MS espera da SBC e proporia como linha de colaboração (Participação ampliada, sob coordenação 
da Dra. Rosa Maria Sampaio). 
2.4-Considerações dos observadores (WHF e OPAS)
2.5-Questionamentos e sugestões da assistência 
2.6-Esboço de agenda mínima de colaboração objetiva, de curto e médio prazo (coordenação) 
(Um esboço de documento será elaborado pela coordenação do evento, contando com contribuições, que serão bem 
vindas, incorporando-se posteriormente novas  idéias, sugestões e recomendações levantadas durante a reunião) 

Lista de Documentos básicos para informação e discussão:
http://departamentos.cardiol.br/geecabe/proposta-geecabe.asp 
http://hiperdia.datasus.gov.br/

Nota final: os tópicos fundamentais do documento serão apresentados ao final para uma aprovação preliminar e serão 
colhidos endereços eletrônicos dos componentes da mesa e da assistência para facilitar a circulação do documento até 
chegar a uma versão mais representativa para a devida divulgação e aplicação em ambas as instituições.
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Atividades Pré-Congresso 
06 de setembro, sábado

Auditório 17 (252) 
Departamento de Cardiogeriatria – DECAGE
Sociedade Brasileira de Cardiologia

 Comissão Organizadora  
 Alberto Liberman (SP)
 Alvaro Cattani (PR)
 Antonio Augusto Cavalieri (PR)
 Elizabete Viana de Freitas (RJ)
 Giselle Paula Rodrigues (SP)
 Fábio Rocha Farias (PR)

8.00 h – Inscrições
8.20 h –  Abertura
 Antonio Augusto Cavalieri (PR)
 Elizabete Viana de Freitas (RJ)

8.30 h – Palestra:
  Mundo dos Trials  X Mundo Real em relação aos Idosos
            Presidente: Antonio Augusto Cavalieri (PR)
            Conferencista: Amit Nussbache (SP)

9.00h –  Mesa Redonda
Risco Cardiovascular e Conduta no Idoso 

             Presidente: Ivo Petry Maciel Junior (PR)
 Coordenador: Ronaldo Rosa (SP)

09.00 h - Hipertensão Arterial
 Elizabete Viana de Freitas (RJ)
09.15 h - Disglicemia e Diabetes Mellitus
 César Kubiak (PR)
09.30 h - Dislipidemia
 Kalil L. Mohallem (RJ)

 09.45 h - Sedentarismo
 Roberto Franken  (SP)
 10.00 h - Debates 

10.15h – Intervalo

10.30h – Mesa Redonda
Sintomas Importantes no Idoso – Conduta
Presidente: Ivete Berkenbrok (PR)
Coordenador: Ilnei Pereira Filho (SC) 
01.30 h – Tonturas
   Rodolfo Augusto Alves Pedrão (PR)
01.45 h – Astenia

   Abrahão Afiune Neto (GO)
11.00 h - Dor Crônica – Papel dos AINH
      José Almir Adena (MT)
11.15 h - Síncope
       Roberto Dishinger Miranda (SP)
11.30 h – Debates
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Atividades Pré-Congresso 
06 de setembro, sábado

11.45h – Discussão de Caso Clínico: Estenose Aórtica
             Apresentador: Giselle Paula Rodrigues (SP)
 Coordenador: Humberto Pierre (SP)
 Debatedor 1: Álvaro Cattani (PR) 
 Debatedor 2: Antonio Sobral de Souza (SE)
 Considerações Finais: Enio Leite Casagrande (RS)

13.00h – Almoço

14.00h – Palestra
Conduta no Idoso com Cardiopatia Terminal 

 Presidente: Maurílio José Pinto (PR)
 Conferencista: Ligia Py  (RJ)
  
14.30h – Mesa Redonda

 Medicando o Idoso
 Presidente: Aparecida Leny di Cicco Souza (PR)
 Coordenador: Fernando Medeiros (DF)       
14.30 h - Tratamento da Insuficiência Coronária Crônica
 Alberto Liberman (SP)
14.45 h - Tratamento da Fibrilação Atrial
 Claudia G. Taddei (SP) 
15.00 h - Tratamento da Insuficiência Cardíaca
 Ronaldo Rosa (SP)
15.15 h - Polifarmácia – Riscos, Cuidados e Prevenção
  Roberto Gamarski (RJ)
15.30 h - Debates

15.45h – Intervalo

16.00h – Mesa Redonda 
 O Idoso Cardiopata

       Presidente: Adroaldo Yared (PR)
       Coordenador: Claudia G. Taddei (SP) 

16.00 h - Com Distúrbios Cognitivos
 Marcos Cabrera (PR)
16.15 h - Com Aterosclerose Carotidiana e Periférica
 Jairo Lins Borges (SP)
16.30 h - Com Insuficiência Renal
 Paulo Roberto Pereira Toscano (PA)
16.45 h - Particularidades da Mulher Cardiopata
 Elizabeth Rosa Duarte (RS)
17.00 h - Debates

17.15h – Discussão de Caso Clínico: Doença Coronária Aguda em muito Idoso
 Apresentador: Giselle Paula Rodrigues (SP)
 Coordenador: Mauricio Wanjgarten (SP)
 Debatedor 1: Geniberto Paiva Campos (DF)
 Debatedor 2: Fábio Rocha Farias (PR)
         Considerações Finais: Alberto Liberman (SP)
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Inscrições no local  
Gratuitas para os inscritos no 63º. Congresso da SBC
Para não inscritos no 63º. Congresso da SBC: R$ 30,00

Informações – No Portal da SBC, site do Departamento de Cardiogeriatria – DECAGE

Auditório 18 (252) 
Departamento de Aterosclerose

13:50h – Abertura 

14:00h – Mesa Redonda (60’): Novos marcadores de risco: o porquê dos Fatores Agravantes propostos 
na IV Diretriz 
  (10’) Síndrome Metabólica 
  (10’) PCR us 
  (10’) Escore de cálcio 
  (10) Espessura Íntima Média de Carótida(IMT)  
  (20’) Discussão 

15:00h – Conferência (30’): Abordando o problema do tabagismo 

15:30h – Break 

15:45h – Mesa Redonda (60’): A prevenção de eventos além dos lípides 
  (10’) IECA e BRA: quando indicar na prevenção primária e secundária 
  (10’) Anti plaquetários: para quem? Quando associar?  
  (10’) Terapia de reposição hormonal: prática proscrita?  
  (10’) Beta bloqueadores 
  (20’) Discussão 

16:45h – Conferência (30’): Controle glicêmico e redução de eventos cardiovasculares no Diabetes 
tipo 2: onde estamos? 

17:15h – Discutindo com especialistas: apresentação de casos clínicos 

18:00h – Encerramento

Auditório 19 (190) 
Atividade Pré-Congresso do Grupo de Estudos de Insuficiência Cardíaca – GEIC
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