
QUANTIDADE Cód. Tema Título

1 49990
Segurança do exercício físico supervisionado em pacientes com cardiopatia isquêmica em centro 

de reabilitação cardiovascular.

2 50000
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA AVANÇADA: RELATO DE TRANSPLANTE CARDÍACO EM UM HOSPITAL 

FILANTRÓPICO

3 50011 Perfil clínico e seguimento de três anos de pacientes com insuficiência cardíaca

4 50012 Associação entre qualidade de vida e mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca

5 50206 Insuficiência cardíaca na população geriátrica: dados de um registro unicêntrico do Espírito Santo

6 50362
Uso de protocolo de dor torácica em pronto atendimento de hospital de referência cardiológica 

na Grande Vitória

7 49999
DOR TORÁCICA NA URGÊNCIA: UM RELATO DE CASO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA SECUNDÁRIA 

A DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE

8 50002
Efeitos de exercícios aeróbicos e resistivos intradialíticos na qualidade de vida de pacientes com 

insuficiência renal crônica: ensaio clínico randomizado

9 50388
Perfil epidemiológico dos pacientes com bloqueio atrioventricular atendidos em hospital 

referencia

10 50028
Preditores de mortalidade em insuficiência cardíaca: dados de um registro unicêntrico do Espírito 

Santo

11 50339
Perfil analítico das alterações eletrocardiográficas dos pacientes do ambulatório de ensino de 

Duque de Caxias

12 49955 Aplicação do protocolo de dor torácica: um relato de experiência

13 49968 Canal arterial patente em paciente com 68 anos: relato de caso.

14 49975
Forame oval patente como causa de acidente vascular encefálico criptogênico em paciente 

jovem.

15 50003
Selfie pro - experiência inicial com o registro de imagem pelo telefone móvel no diagnóstico das 

taquiarritmias

16 50009
A associação entre hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus: uma preocupação 

importante para os profissionais de saúde

17 50062 Forma variante da miocardiopatia de estresse: síndrome de Takotsubo invertido

18 50330
Fístula coronariana congênita para átrio direito como causa de dor torácica e insuficiência 

cardíaca: relato de caso

19 49877
Taquicardia ventricular sustentada idiopática com origem no músculo papilar posterior como 

diagnóstico diferencial de taquicardia fascicular ? Relato de caso

20 50004 Endocardite Infecciosa de valva Tricúspide por agente inusitado

21 50008 Fistula aorta-átrio direito congênita em paciente adulto: Relato de caso

22 50248 Mixoma de átrio direito em prematuro extremo ? abordagem diagnóstica e terapêutica

23 50317 Insuficiência cardíaca em neonato por hemangioma hepático : diagnóstico e conduta terapêutica

24 49991 Tratamento percutâneo da insuficiência mitral por MitraClip ®: relato de caso

LISTA DE APROVADOS - TEMAS LIVRES 


