Sexta-feira - 05 de maio de 2017
PÔSTER INICIAÇÃO CIENTÍFICA
CÓD. TEMA

TÍTULO
HORÁRIO: 16:00H / 17:00H

47796

Endocardite como complicação de cardite reumática - Relato de caso

48029

Mortalidade por doença cardiovascular no brasil e no município de Vassouras/RJ

48048

Valvopatia reumática em paciente com síndrome antifosfolipideo - Manifestação de uma mesma doença?

48053

Análise da prevalência dos fatores de risco para doenças cardiovasculares em pacientes com e sem genótipo para hipercolesterolemia familiar no RJ

48117

Prevalência de hipertensão arterial diagnosticada pela medida de consultório e da monitorização residencial da pressão arterial em um programa de saúde da
família no Rio de Janeiro - Um projeto piloto

48146

Uso de instrumento de check-list na avaliação do desempenho da equipe de saúde no atendimento simulado a parada cardiorrespiratória

48150

Endomiocardioﬁbrose biventricular: história natural de 47 anos de evolução - Relato de caso

48172

Análise da segurança do tratamento crônico com carqueja (baccharis trimera) sobre a eletroﬁsiologia cardíaca de ratos diabéticos

48176

Efeito da suplementação com l-carnitina nas concentrações séricas de lactato em pacientes com insuﬁciência cardíaca isquêmica submetidos a revascularização cirúrgica

48180

Análise do consumo alimentar de ultraprocessados em pacientes com e sem genótipo para hipercolesterolemia familiar no Rio de Janeiro

48184

Fatores pré-hospitalares associados à ocorrência de injúria miocárdica após cirurgias não cardíacas

48213

Alterações eletrocardiográﬁcas e laboratoriais na pericardite/miocardite: um estudo de prevalência

48220

Análise sobre os hábitos de vida de estudantes de medicina como fatores associados a riscos cardiovasculares

48302

Projeto de educação continuada para portadores de valvopatias? Projeto de extensão universitária em uma instituição privada de ensino superior em parceria
com uma unidade de atendimento terciária NA
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48335

Relevância histórica da valvoplastia mitral por balão

48375

Comparação de médias de pressão arterial entre os gêneros de crianças e adolescentes de 10 a 15 anos: estudo do Rio de Janeiro II

48376

Comparação de médias de índice de massa corporal entre os gêneros de escolares de 10-15 anos: estudo do Rio de Janeiro II

48378

Tendência secular do crescimento da estatura entre escolares de 10-15 anos em um intervalo de três décadas: estudo do Rio de Janeiro II

48379

Motivos da exclusão de pacientes em um estudo randomizado de denervação simpática renal para tratamento de hipertensão resistente

48380

Comparação de populações de pacientes incluídos em ensaios clínicos de denervação simpática renal utilizando o cateter symplicity

48416

Tratamento antiarrítmico com a Amiodarona em pacientes com Doença de Chagas crônica: efeitos adversos e preditores de interrupção da terapia

48420

Tratamento antiarrítmico com o sotalol em pacientes com doença de chagas crônica: efeitos adversos e preditores de interrupção da terapia

48442

Degeneração caseosa do anel mitral - Relato de caso em tratamento clínico

48446

Reganho de peso pós-cirurgia bariátrica

48448

Novo guia alimentar para a população brasileira: conteúdo inovador, desenvolvimento e implementação

48449

Trombólise intra-arterial VS trombólise intravenosa VS anticoagulação plena em paciente com TEP sub-maciço: como eu ﬁz

