
CODTEMAIDTEMASBCTITULO

1 34706 Efeitos da associação de quimioterápicos na regressão de placa aterosclerótica em coelhos

3 36690 Avaliação da Função Cardíaca e do Trânsito de Cálcio Intracelular  de Ratos Resistentes à Obesidade

4 36958 Características das taquiarritmias atriais nas recorrências e “redo” após ablação da fibrilação atrial

5 36962 CORRELAÇÃO ENTRE SINTOMAS E DOCUMENTAÇÃO DE TAQUIARRITMIAS EM PACIENTES PORTADORES DE MARCAPASSOS BICAMERAIS

6 36964 Investigação Subjetiva da Síndrome de Apnéia e Hipopnéia Obstrutiva do Sono em Pacientes Submetidos à Ablação para Tratamento da Fibrilação Atrial

8 36970 Nova ferramenta no auxílio da ablação de fibrilação atrial: visualização de cateter de temperatura esofágica pelo sistema de mapeamento eletroanatômico

10 37165 ESTUDO DAS DISLIPIDEMIAS EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS E/OU HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA CADASTRADOS NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPATINGA-MG

12 37189 Cirurgia de revascularização do miocárdio pela técnica minimamente invasiva - experiência inicial

13 37243 Alternativas de estimulação cardíaca definitiva para preservação da tricúspide na anomalia de Ebstein corrigida pela cirurgia do cone

14 37246 Importância da toxicidade pulmonar pela amiodarona no diagnóstico diferencial de paciente com dispnéia 

17 37250 Predição de mortalidade em cirurgia cardiaca no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim.

19 37252 Alcoolismo Crônico e Alterações Eletrocardiográficas

21 37255 Oclusão de apêndice atrial esquerdo em portador de fibrilação atrial paroxística com acidentes vasculares encefálicos recorrentes

24 37263 Endarterite infecciosa subaguda de canal arterial soronegativa: diagnóstico, tratamento e evolução

30 37317 Infarto agudo do miocárdio e realização de intervenção coronária percutânea no período noturno: é possível reduzir os tempos de retardo e otimizar os resultados?

31 37318 Tratamento percutâneo de síndrome do roubo da subclávia em pacientes previamente submetidos a cirurgia de revascularização miocárdica 

32 37401 Aterosclerose e remodelamento da artéria ulnar após retirada da artéria radial para utilização em cirurgia de revascularização do miocárdio – Estudo prospectivo e comparativo por ecografia Doppler

33 37415 Degeneração caseosa do anel mitral

34 37420 Insuficiência tricúspide congênita associada à hipertensão pulmonar: relato de caso

35 37421 Síndrome do roubo da subclávia: relato de caso

36 37422 Impacto da troca de ticagrelor por clopidogrel em pacientes com sindrome Coronariana Aguda 

42 37432 Impacto da escolha de acesso para cinecoronarioangiografia e dose média de radiação e volume de contraste 

43 37433 Cardiomiopatia não compactada de ventrículo esquerdo em pacientes pediátricos com insuficiência cardíaca descompensada e arritmias cardíacas

44 37434 Síndrome do ventrículo direito hipoplásico - rara apresentação em mulher jovem

48 37447 Comparação entre a geometria de ventrículo esquerdo em atletas de força e de resistência

49 37448 Influência do uso de anabolizantes  no padrão geométrico de ventrículo esquerdo em atletas profissionais de fisiculturismo

50 37449 Comparação entre as alterações eletrocardiográficas de atletas de elite negros africanos e atletas de elite caucasianos

52 37451 Prevalência de intervalo QT longo  em atletas de elite praticantes de ginástica rítmica

28  temas aprovados


