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1.  52193 Importância do Tilt Test na investigação de síncope: Síndrome do QT longo 
desmascarada em paciente com epilepsia (há correlação com síncope 
neurocardiogênica?) 

2.  52388 Hematoma intramural extenso de aorta descendente com assimetria de pressões 
arteriais    

3.  52531 Qualidade de vida em pacientes com insuficiência cardíaca: análise de três anos em 
um serviço especializado 

4.  52534 Hipotensão e hipercalemia: efeitos adversos potencialmente graves do 
sacubitril/valsartana? 

5.  52535 Uso de simulação realística no treinamento em ressucitação cardiopulmonar para 
estudantes do ensino público 

6.  52537 Agenesia de artéria pulmonar direita associada a fístula coronariana entre circunflexa 
e veia cava superior: relato de caso 

7.  52551 Qual a real utilidade da Adenosina nas ablações de fibrilação atrial? 

8.  52579 Prevalencia de arritmias ao Holter de 24h em pacientes Chagásicos avaliados entre 
julho 2017 a março 2018 

9.  52657 Doença arterial coronariana grave em atleta de alto rendimento, adolescente, com 
história de Doença de Kawasaki 

10.  52739 FIBROELASTOMA PAPILAR EM VALVA MITRAL COMO CAUSA DE ACIDENTE VASCULAR 
ENCEFÁLICO: RELATO DE CASO 

11.  52838 Complicação cardíaca rara e imprevista após intervenção coronária percutânea bem-
sucedida 



12.  52982 Endocardite Precoce em Implante Transcateter de Valva Aortica 

13.  52989 O tratamento da dislipidemia no sistema de saúde público do Espírito Santo: quais os 
medicamentos mais prescritos e como se deu a evolução dos gastos nos últimos 10 
anos? 

14.  52990 Comparação entre as alterações eletrocardiográficas de policiais militares praticantes 
de atividade física de alto rendimento e sedentários praticantes de atividade física 
irregular 

15.  53020 Atresia pulmonar em neonato submetido à implante de stent para canal arterial: 
hipoxemia por reestenose intrastent tratada com stent farmacológico - técnica de 
bifurcação 

16.  53051 Correlação entre realce tardio e áreas de baixa voltagem no mapeamento 
endocárdico para avaliação de cicatriz atrial esquerda 

17.  53054  Cor triatriatum dextrum obstrutivo em recém-nascido com hipoxemia severa – relato 
de caso 

18.  53056 Dilatação aneurismática de aorta ascendente em criança com arterite de Takayassu – 
relato de caso 

19.  53066 Tratamento percutâneo de janela aorto-pulmonar em criança de 3 anos 

20.  53077 Aneurisma gigante associado a coarctação de aorta em paciente adulto: relato de 
caso 

21.  53087 Dor torácica em paciente jovem: relato de miocardite por dengue 

22.  53140 Total reversal of moderate ischemic load in coronary artery disease with clinical  
treatment: case report 

23.  53146 Ablação por cateter da fibrilação atrial sob uso contínuo de rivaroxabana 

24.  53148 Flutter atrial “maligno” em criança de 2 anos: relato de caso. 

 


