
HORÁRIO

MONITOR 1

CARDIOGERIATRIA

MONITOR 2

CARDIOGERIATRIA

MONITOR 3

CARDIOGERIATRIA

PO02 - Perfil de risco cardiovascular e sua associação com o nível de 

atividade física entre hipertensos na atenção básica

PO04 - Características dos pacientes e dos procedimentos de TAVI de

acordo com as faixas etárias
PO07 - Algum risco de Sacubitril causar Demência?

PO03 - Segurança do protocolo precoce do ecocardiograma de estresse 

com Dobutamina em pacientes idosos isquêmicos

PO05 - Análise da frequência cardíaca segundo o tipo de betabloqueador

em idosos internados com insuficiência cardíaca descompensada (ICD) em

hospital da rede privada de Recife

PO08 - Pacientes idosos com IAMCEST submetidos à 

angioplastia coronária em serviço terciário: Análise das 

características clínicas e angiográficas e evolução intra-

hospitalar.

PO06 - Idade como fator de risco direto para lesão renal aguda após

cirurgia cardíaca

PO09 - Associação entre adesão medicamentosa e 

hipotensão ortostática em idosos hipertensos ambulatoriais

HORÁRIO

MONITOR 1

CARDIOGERIATRIA

MONITOR 2

CARDIOGERIATRIA

MONITOR 3

CARDIOGERIATRIA
PO10 - Influência da Assistência Pública nas Características Clínicas, uso de 

Medicações e Desfechos Clínicos de Pacientes Idosos com Infarto Agudo do 

Miocárdio

PO16 - Mortalidade por neoplasias malignas em indivíduos com 60 anos ou 

mais residentes em Santa Catarina no período de 2003 a 2013

PO22 - Cuidados Paliativos na graduação em Medicina: 

desafios e novas perspectivas

PO11 - Perfil Epidemiológico do Octagenário em Insuficiência Coronariana 

Aguda sem Elevação do Segmento ST, em Hospital Terciário, no Período de 

2017 a 2018

PO17 - Perfil de idosos que foram a óbito por doenças circulatórias de 2007 

a 2016 no Brasil

PO23 - Pressão de Pulso Aumentada e Fatores de Risco 

Cardiovascular em Idosos 

PO13 - Tratamento Da Insuficiência Cardíaca Em Nonagenários Segundo 

Sexo

PO18 - Características dos pacientes e dos procedimentos de TAVI na 

presença de diabetes mellitus

PO24 - Prevalência de hipertensão arterial sistêmica da 

população idosa na atenção básica de saúde

PO14 - Dor Crônica E DCNT Entre Idosos Ambulatoriais De Hospital Público PO19 - Análise temporal do infarto agudo do miocárdio em idosos no Brasil

PO25 - Perfil cardiovascular de idosos com mais de 65 anos 

em uma instituição de longa permanência de idosos no 

extremo sul catarinense

PO15 - Mortalidade por doença isquêmica cardíaca em indivíduos com 60 anos ou mais residentes em Santa Catarina no período de 2003 a 2013
PO20 - Prevalência E Tratamento De Doenças Cardiovasculares Em 

Nonagenários

PO26 - Uso de medicamentos com potencial risco 

cardiovascular em uma ILPI de Santa Catarina

PO21 - Análise da saúde cardiovascular de indivíduos idosos das capitais 

brasileiras e as fontes de obtenção de seus medicamentos

PO27 - Entraves no manejo da angina estável em idosos: 

uma revisão de literatura

15:30 - 16:30

10:50 - 11:20

AGENDA APRESENTAÇÃO E-PÔSTER

DIA 12 DE OUTUBRO - SEXTA-FEIRA

SESSÃO 1  - HALL DA SALA RITZ

SESSÃO 2 - HALL DA SALA RITZ



HORÁRIO

MONITOR 1

CARDIOGERIATRIA

MONITOR 2

CARDIOGERIATRIA

MONITOR 3

CARDIOGERONTOLOGIA / CARDIOGERIATRIA

PO28 - Tendência De Mortalidade Por Infarto Agudo Do Miocárdio Na 

Última Década Em Santa Catarina
PO32 - Panorama da doença de Chagas em idosos longevos

PO36 - Comunicação interatrial em paciente idosa? 

Tratamento percutâneo. Relato de caso.

PO29 - Perfil dos pacientes em cuidados paliativos atendidos em hospital 

privado na cidade de Curitiba-PR. 

PO34 – Controle de hipertensão arterial sistêmica por idade da população 

idosa na atenção básica de saúde

PO37 - Triagem da sarcopenia em idosos atendidos a nível 

ambulatorial e relação com fatores associados

PO30 - O impacto do envelhecimento populacional brasileiro na 

prevalência da insuficiência cardíaca

PO35 - Correção de comunicação interatrial em paciente com acidente 

vascular encefálico após quadro de trombose venosa profunda: relato de 

caso

PO38 - Eficácia da intervenção nutricional para controle de 

fatores de risco cardiovascular em idosos hipertensos

PO31 - O envelhecimento na atualidade: aspectos epidemiológicos das 

doenças cardiovasculares

PO39 - Avaliação do risco cardiovascular de pacientes idosos 

diabéticos tipo 2

10:50 - 11:30

SESSÃO 3 - HALL DA SALA RITZ

DIA 13 DE OUTUBRO - SÁBADO


