I Fórum Nacional de Cardio-Oncologia
Data 01/12/2018
Horário: 08:30h às 17:30 h
Local: Hospital do Câncer I – Rio de Janeiro – RJ
Comissão organizadora: Ariane Macedo, Aurora Issa, Élcio
Novaes, Marcos Renni, Tatiana Abelin, Wolney de Andrade
Martins
Iniciativa: INCA, INC
Apoio: SOCERJ, SBOC Regional Rio de Janeiro, GBCO.

Programação:
8:00h às 8:10h – Credenciais
8:10h às 8:25h – Abertura oficial (Direção do INC e INCA)
8:25h às 8:40h – Os rumos da cardio-oncologia no Brasil. Maria Veronica
Câmara Santos (GBCO)

Módulo I: Cardiotoxicidade na era moderna do tratamento oncológico:
com o que devemos nos preocupar?
Moderadores: Marcelo Assad (INC) e Alexandre Palladino (INCA)
8:40h às 9:00h: Tratamento atual do câncer de mama: das antraciclinas à
hormonioterapia. José Bines (INCA)
9:00h às 9:20h: Imunoterapia: tratamentos disponíveis e riscos para o
sistema cardiovascular. Andreia Melo (INCA)
9:20h às 9:40h: Segurança cardiovascular na terapia moderna do mieloma
múltiplo: imunomoduladores e inibidores da protease.
Antônio Júlio
Guimarães (HEMORIO)
9:40h às 10:00h: Inibidores de tirosina quinase no tratamento oncológico e
hematológico: com o que o cardiologista deve se preocupar? Luiz Henrique
Araújo (INCA)
10:00h às 10:20h: Radioterapia moderna e cardiotoxicidade: ainda existe
risco? Raquel Guimarães (INCA)
10:20h às 10:35h: Debate

10:35h às 10:55h: Intervalo

Módulo II: Neoplasias com efeito direto no coração
Moderadores: Maria Verônica Câmara Santos (GBCO) e Angélica Nogueira
Rodrigues (UFMG)
11:00h às 11:20h: Amiloidose cardíaca: desafios no diagnóstico e tratamento.
Ariane Macedo (GBCO)
11:20h às 11:40h: Manifestações cardiovasculares dos tumores carcinóides e
outros tumores neuroendócrinos. Renata Felix (INCA)
11:40 às 12:00h: Tumores cardíacos: diagnóstico diferencial e tratamento.
Marcelo Machado Melo (INC)
12:00h às 12:20h: Papel dos métodos de imagem para identificação de
acometimento cardíaco das neoplasias. Marcelo Hadlich (INC)
12:20h às 12:40h: Novos rumos no tratamento da insuficiência cardíaca em
pacientes oncológicos. Tatiana Abelin (INCA)
12:40h às 14:00h: Almoço
Módulo III: Anticoagulação no paciente oncológico – estratégias atuais e
perspectivas
Moderadores: Viviane Belidio (INC) e Gélcio Mendes (INCA)
14:00h às 14:20h: Prevenção farmacológica do tromboembolismo venoso no
paciente oncológico: quais pacientes são candidatos e quais as estratégias
disponíveis? Marcos Areas (UERJ).
14:20h às 14:40h: Tratamento da trombose venosa relacionada ao câncer: o
que dizem os guidelines: quando considerar os anticoagulantes diretos e filtro
de veia cava? Guilherme Yasbek (Hospital AC Camargo - SP)
14:40h às 15:00h: Fibrilação atrial e câncer: desafios no tratamento e manejo
da anticoagulação. Wolney de Andrade Martins (UFF)
15:00h às 15:20h: Situações desafiadoras de anticoagulação em oncologia:
paciente com trombose relacionada a cateter, TEV incidental, plaquetopenia,
sangramentos e tumores de sistema nervoso central. Marcos Renni (INCA)
15:20h às 15:35h: Debate

15:35 as 16:50h: Intervalo

Módulo IV: Painel de discussão: Casos clínicos em cardio-Oncologia:
Moderadora: Carolina Carvalho Silva -USP
15:50h às 16:20h: Paciente com câncer de mama metastático já tratada com
antraciclinas, necessita de novo ciclo de antraciclinas para controle da
doença. O que podemos fazer para reduzir o risco de cardiotoxicidade para
essa paciente?
Paulo Mora (INCA) e Milena Espelta (INC)
16:20h às 16:50h: Paciente com câncer de próstata localmente avançado
inicia tratamento de bloqueio androgênico com agonista de LH. Após 3
meses apresenta IAM com supra tratado com angioplastia com stent com
sucesso. Como acompanhar esse paciente? Podemos prevenir eventos
cardiovasculares durante o tratamento do câncer de próstata? Mariane
Fontes Dias e Élcio Novaes (INCA)
16:50h às 17:20h: Paciente em tratamento de câncer de cólon com 5fluorouracil desenvolve dor precordial anginosa durante a infusão do
quimioterápico, sem alteração eletrocardiográfica. Como investigar este
paciente? É seguro manter a QT? Juliana Ominelli (INCA) e Aurora Issa
(INC)
17:20h: Encerramento

