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1  Quisto pericárdico – Cirurgia ou vigilância?
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resultados?
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15 Very long-term outcomes after implantable cardioverter defibrillator for primary prevention in 

patients with ischemic and nonischemic cardiomyopathies.
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26 Can LDL cholesterol at admission predict the outcome of acute coronary syndrome patients?

27 O papel do Médico de Família na Reabilitação Cardíaca

28 Alterações ecocardiográficas nos doentes com AVC cardioembólico e criptogénicos: O que 

esperar do score STAF?


