
CÓDIGO PARA PESQUISA

1570475136816.pdf
1570475137566.pdf
1570475138459.pdf
1570475139256.pdf
1570475140053.pdf
1570475140931.pdf
1570475141698.pdf
1570475142541.pdf
1570475143557.pdf
1570475144402.pdf
1570475145402.pdf
1570475146277.pdf
1570475147105.pdf
1570475148089.pdf
1570475148948.pdf
1570475149779.pdf
1570475150611.pdf
1570475151438.pdf
1570475152189.pdf
1570475152986.pdf
1570475153738.pdf
1570475154566.pdf
1570475155350.pdf
1570475156147.pdf

NOME DO TRABALHO

CERTIFICADOS DOS TRABALHOS -  MODALIDADE ORAL E EM BANNER

Cirurgia Bariátrica e Diabetes Mellitus tipo I-uma opção na atualidade.pdf
Como a física aplicada à medicina está ajudando a salvar vida.pdf
Contribuição da fé para a promoção da saúde.pdf
Controvérsias no rastreamento- equívocos da saúde brasileira.pdf

Aumento de infecções sexualmente transmissíveis na atualidade.pdf
Avaliação da saúde mental da população privada de liberdade.pdf
Avaliação dos níveis séricos de Paratormônio e prevalência de Hiperparatireoidismo Secundário em unidade de hemodiálise.pdf
Candida Auris-possível ameaça de um fungo super-resistente.pdf
Cardiomiopatia dialatada chagásica.pdf
Cateterismo cerebral- futuro do tratamento do acidente vascular isquêmico (AVEi).pdf

Alterações autonômicas desencadeadas por inibidores de aromatase para tratamento de câncer de mama.pdf
Análise dos casos de meningite em crianças no estado de Minas Gerais.pdf
Análogos de GLP-1- o quanto evoluímos no tratamento do Diabetes tipo II.pdf
Aspectos neurofisiológicos do TOC.pdf
Assistência ambulatorial na atenção primária à saúde - uma revisão integrativa.pdf
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A contribuição de Nise da Silveira na luta antimanicomial.pdf
A importância de um diagnóstico precoce do autismo para um tratamento mais eficaz-uma revisão de literatura.pdf
A relação entre hemocromatose hereditária e a flebotomia como tratamento-uma série de casos familiar.pdf
A relevância do Paliativismo aplicado em pacientes da terapia intensiva - revisão literária.pdf
A segurança a longo prazo do uso de estatinas em crianças com hipercolesterolemia familiar.pdf
A violência obstétrica e sua abordagem corporativista.pdf
Achados clínicos da distrofia muscular de Emery-Dreifuss-uma revisão.pdf
Acupuntura, equilíbrio e alívio aos transtornos mentais.pdf
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Prevalência oculta da doença renal crônica em pacientes hipertensos -uma revisão integrativa.pdf
Principais aspectos clínicos e tratamento da síndrome pós poliomielite.pdf
Revisão Bibliográfica- fatores de risco para sífilis em mulheres.pdf

Miastenia Gravis e seus acometimentos- revisão de literatura.pdf
O impacto da Síndrome de Burnout na carreira médica-uma revisão psicossocial multidimensionada.pdf
Oncologia Pediátrica e as nuances do Luto.pdf
Orientação às gestantes sobre a importância do teste do pezinho.pdf
Os Impactos Epidemiológicos Evidenciados Pela Volta do Sarampo ao Brasil.pdf
Perfil do traumatismo cranioencefálico no Triângulo Mineiro Sul e sua associação com a dosagem sérica de creatinina à admissão.pdf

Levantamento epidemiológico dos erros inatos do metabolismo na população de sete lagoas.pdf
Malformação de Chiari tipo I.pdf
Manejo da overdose por uso de cocaína na emergência clínica.pdf
Medicina Alternativa - contribuições e dificuldades.pdf
Metabolismo da suplementação de creatina.pdf
Miastenia Gravis - a propósito de uma revisão.pdf

Encontro de gerações e o envelhecimento saudável.pdf
Escala de coma Four versus a escala de coma de Glasglow-particularidades e aplicações.pdf
Hidrocefalia na infância- um olhar atento do médico e da família.pdf
Hipertrofia ventricular esquerda- limitações do eletrocardiograma.pdf
Intolerância à Frutose-revisão de literatura.pdf
Leishmaniose visceral- uma revisão bibliográfica.pdf

Depressão no idoso- uma revisão de literatura.pdf
Diabetes Insipidus-aspectos relevantes para o desenvolvimento de um diagnóstico mais preciso.pdf
Distrofia Muscular de Duchenne.pdf
Doença de Chagas- negligenciamento das formas de transmissão não usuais.pdf
Doença de Graves (DG) e hipertireoidismo- revisão de literatura.pdf
Doença de Pyle-rara displasia metafisária - relato de caso.pdf
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“Possível contribuição da doença periodontal para o desenvolvimento do Alzheimer-uma revisão.pdf
“Uso terapêutico do Canabidiol em pacientes com epilepsia resistente a medicamentos.pdf
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Transtorno Boderline.pdf
Transtornos do sono - fatores de risco cardiovascular subestimados.pdf
Um grave problema de saúde pública - retrato do uso de crack no estado de Goiás.pdf
Uma revisão sobre o autismo e o  desenvolvimento acadêmico.pdf
Uso de esteroides anabolizantes e suas repercussões na saúde física e mental.pdf
“Perfil epidemiológico e impacto econômico das internações por doenças metabólicas em Minas Gerais.pdf

Riscos de gravidez em pacientes com lúpus.pdf
Sarampo no Brasil, de ausente à ameaça.pdf
Sífilis congênita em Paracatu- um estudo retrospectivo.pdf
Síndrome de Schimke- uma síndrome nefrótica rara que merece atenção.pdf
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