


HORÁRIO DIA 19
19h00-19h15 Abertura

19h15-20h00 Conferência Dra. Nanette
Wenger

20h00-20h30 Simpósio Satélite Bayer

P R O G R A M A  V I R T U A L

HORÁRIO DIA 20 DIA 21
7h15

8h SSV02 SSV06

9h ATV 01: VALVULA ATV 10: IC

10h

10h30 ATV 02: ESPIRITUALIDADE ATV 11: ELETRO

11h30 ATV 03: IC ATV 12: CRD-ONCO

12h45 SIMPÓSIO SATÉLITE VIATRIS SSV07

14h ATV 04: CRD-CLI ATV 13: HAS

15h ATV 05: IMAGEM ATV 14: CRD-GER

16h

16h30 ATV 06: CRD-EXERC ATV 15: ESPIRITUALIDADE

17h30 ATV 07: CRD-EXERC ATV 16: CRD-METAB

18h30 SSV04

19h30 ATV 08: ARR

20h

20h30 ATV 09: DAC Encerramento



Horário Atividade

19h00 CERIMÔNIA DE ABERTURA

19h15 CONFERÊNCIA DE ABERTURA – DRA. NANETTE WENGER

20h00 SIMPÓSIO SATÉLITE BAYER
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Horário Atividade

8h00 SIMPÓSIO SATÉLITE SSV02

9h00

MESA REDONDA
Insuficiência tricúspide
• Principais indicações de intervenção e dificuldades no diagnóstico da disfunção do VD
• Avanços no tratamento percutâneo da insuficiência tricúspide – A evolução progressiva da cardiologia 

intervencionista
• Tratamento cirúrgico da insuficiência tricúspide secundária – Técnicas cirúrgicas com melhores resultados

10h30

MESA REDONDA
Qual o papel da espiritualidade na:
• Hipertensão arterial e arritmia
• Doença coronária
• Insuficiência cardíaca

11h30

MESA REDONDA
IC AVANÇADA
• IC avançada: como reconhecer? Quais as opções terapêuticas?
• Suporte circulatório mecânico: ficção científica ou realidade?
• Transplante cardíaco – Para quem e como estamos no RJ?
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Horário Atividade

12h45 SIMPÓSIO SATÉLITE VIATRIS

14h00

MESA REDONDA
Atualização em diagnóstico e tratamento da hipertensão pulmonar:
• Associada à doença do coração esquerdo (Grupo II)
• Associada à doença pulmonar e/ou hipóxia (Grupo III)
• Associada às demais etiologias ou idiopática

15h00

MESA REDONDA
Atualização - Amiloidose 2023
• O papel da imagem na investigação
• Teste genético, quando indicar?
• O avanço em relação ao tratamento (específico, geral e acesso)

16h30

COLÓQUIO RICARDO VIVACQUA
Cardiologia do esporte
• “Chip da beleza” e o coração da mulher atleta, temos interação?
• Atleta master com teste ergométrico normal e escore de cálcio anormal: Libero ou investigo?
• Quais critérios realmente utilizar para triagem genética na avaliação pré-participação?
• Covid-19 e coração do atleta: como avaliar?
• Existem limites competitivos ao coronariopata crônico? O que pode e o que não pode?
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Horário Atividade

17h30

COLÓQUIO RICARDO VIVACQUA
TE e TCP
• Importância do teste ergométrico na definição do plano terapêutico das principais arritmias
• O que os clínicos e os cardiologistas não podem deixar de saber sobre o teste cardiopulmonar de exercício
• Como avaliar e liberar a pessoa idosa sedentária para a prática de exercícios físicos
• Atual papel da reabilitação cardio-oncológica no tratamento das neoplasias
• Existe fibrose miocárdica “fisiológica” no atleta? Como diferenciar das outras fibroses?

19h30

MESA REDONDA
Estimulação cardíaca na atualidade
• Marcapasso do feixe de His / Ramo esquerdo - Para quem eu indico?
• Ressincronização cardíaca - O que oferecer aos não respondedores?
• Novos dispositivos: CDI subcutâneo, micra e contractility modulation

20h30

MESA REDONDA
Antiplaquetários na DAC crônica
• Monoterapia é mesmo segura? Quando e para quem?
• Situações especiais: idoso / DRC / diabetes / fibrilação atrial
• Como manejar no perioperatório de cirurgia não cardíaca
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Horário Atividade

8h00 SIMPÓSIO SATÉLITE SSV06

9h00

MESA REDONDA
Peculiaridades no manejo do paciente com IC e:
• Diabetes mellitus e doença aterosclerótica
• Insuficiência renal crônica
• DPOC e asma

10h30 COLÓQUIO
em eletrocardiografia Armando Ney Toledo

11h30

MESA REDONDA
Antiagregação plaquetária e anticoagulação em situações oncológicas especiais:
• No paciente com neoplasia hematológica
• No paciente com tumor gastrointestinal e genitourinário
• No paciente com SCA recente e/ou angioplastia

7



Horário Atividade

12h45 SIMPÓSIO SATÉLITE SSV07

14h00

COLÓQUIO
Respostas Rápidas para Questões Complexas:
• Há espaço para associação de dois antagonistas de cálcio?
• IECA ou BRA, qual escolher? Existe espaço para associação?
• Como e quando usar o bloqueio sequencial do Nefron?
• Betabloqueador: passado, presente ou futuro na HAS?
• Qual o melhor diurético: HCTZ, clortalidona, furosemida ou indapamida?
• CPAP na apneia obstrutiva do sono (SAOS), é efetivo na redução da PA?

15h00

MESA REDONDA
Prevenção cardiovascular e reabilitação no idoso: Como transformar a 3a idade na melhor idade?
• Qual a importância da identificação das síndromes geriátricas no planejamento das doenças cardiovasculares no 

idoso?
• Como avaliar fragilidade no idoso cardiopata?
• Qual o impacto polifarmácia na funcionalidade?

8



Horário Atividade

16h30

MESA REDONDA
Intervenções em espiritualidade na cardiologia
• Como identificar e abordar o sofrimento espiritual?
• Intervenções com base em valores: gratidão e perdão?
• Como manejar os sentimentos negativos: raiva e estresse?

17h30

MESA REDONDA
O que há de novo no manejo das dislipidemias para a redução do risco cardiovascular:
• Na hipercolesterolemia
• Na hipertrigliceridemia
• Na LP(a) elevada e na inflamação
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