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40754 Valvuloplastia percutanea por balão. Aumento da sobrevida e redução dos riscos de parto em gestante com estenose mitral grave. 

41585 Cor triatriatum sinistrum em atleta amador

41608 Uso de Dispositivo de Assistência Ventricular Percutânea (Impella®) na ablação por cateter de taquicardia ventricular hemodinamicamente instável.

41609 Análise das complicações neonatais e maternas na gravidez de mulheres portadoras de cardiopatias atendidas em um hospital escola de Vitória – ES

41611 Causas incomuns de bloqueio atrioventricular total.

41645 Síndrome de Wellens

41667 Acompanhamento cardiológico de gestante portadora da Síndrome de Marfan com tubo valvado metálico aórtico

41720 Comparação do tempo de fluoroscopia durante cateterismo cardíaco pelas vias radial e femoral

41721 COMPRESSÃO DO TRONCO DE CORONÁRIA ESQUERDA POR ANEURISMA DE ARTÉRIA PULMONAR: SEGUIMENTO CLÍNICO E ANGIOGRÁFICO DE 3 ANOS APÓS ANGIOPLASTIA COM STENT

41724 ANÁLISE DE EFICÁCIA E SEGURANÇA DA ANTICOAGULAÇÃO ORAL COM VARFARINA EM AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO 

41753 Alteração eletrocardiográfica típica em paciente com miocardiopatia de Takotsubo: um relato de caso

41754 Infarto agudo do miocárdio com oclusão simultânea de duas artérias coronárias

41769 Pericardite calcificante constrictiva  - Relato de caso

41801 VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE AMPUTADOS TRANSFEMORAIS

41821 Calcificação arterial idiopática em neonato com hidropsia fetal – diagnóstico e condução terapêutica 

41826 Dissecção e ruptura de raiz aórtica após trauma torácico em adolescente com síndrome de Marfan – relato de caso

41827 Impacto da prova isquêmica em pacientes de risco baixo a moderado e taxa de readmissão em 30 dias em unidade de dor torácica.

41828 Estratégias de prevenção de nefropatia relacionada ao uso de contraste em pacientes submetidos a cineroronarioangiografia. 



41829 Perfil pidemilógico de pacientes atendidos em uma unidade de dor torácica usando diferentes escores de risco.

41830 Potencial diminuição de proteina C-reativa em pacientes com síndrome coronariana aguda em uso de ticagrelor - Registro BRASIED. 

41831 Perfil de Portadores de Diabetes Mellitus Tipo 2 em Risco para Aterosclerose

41835 Perfil clínico-epidemiológico e desfechos adversos de pacientes acompanhados em uma Clínica de Insuficiência Cardíaca de Vitória-ES

41836 Registro de cinecoronariografia de urgência na síndrome coronária aguda de alto risco: dados clínicos e mortalidade de 2010 a 2012

41841 Infarto com supradesnivelamento do segmento ST no pós operatório precoce de revascularização em paciente jovem portador de leucemia mieloide crônica

41853 Síndrome de Takotsubo - série de casos

41855 Intervenção coronária percutânea no mundo atual: dados clínicos e angiográficos de uma população consecutiva no Espírito Santo

41867 Nódulos de ASCHOFF em átrios de pacientes com cardiopatia reumática cronica

41876 Situs inversus totalis e a coexistência de doença valvar cardíaca

28 Temas livres aprovados


