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Novidades para 2016

HANDS ON
De sexta a domingo uma Programação SBC voltada para você!

• Cursos da SBC

Exposição – Body Painting e Mesa Sectra

A Sociedade Brasileira de Cardiologia, durante o 71° Congresso Brasileiro de Cardiologia, realizará uma 
exposição onde utilizará como ferramenta principal o Body Painting, técnica em que uma artista plástica 
representa os órgãos no corpo de um modelo vivo, aliando a pintura corporal ao ensino da anatomia humana 
e o alto impacto emocional que as artes plásticas proporcionam. 

Além disso, realizará demonstrações com a mesa interativa Sectra, o mais moderno instrumento para educação 
e visualização de imagens diagnósticas no ramo da Medicina, que conta com Tecnologia 3D e múltiplas 
ferramentas de manipulação que proporcionam mais praticidade no ensino e na aplicação prática da Medicina, 
o que possibilita a visualização de músculos, tecidos, ossos, órgãos e outras partes do corpo humano e também 
de animais com muito mais detalhes.

Público Alvo: Congressistas.
Local: Área Central do Hands On. 
Data de realização: 23/09/2016 – sexta feira.
Horário: 09h às 12h30
Aberto ao público

Curso - Novas Ferramentas no ensino da cardiologia.

A Sociedade Brasileira de Cardiologia, durante o 71° Congresso Brasileiro de Cardiologia, realizará o Curso 
“Novas ferramentas no ensino da cardiologia”, que é um curso direcionado aos profissionais e estudantes 
da área que desejam rever os fundamentos da anatomia cardíaca e conhecer novas ferramentas de ensino, 
com o intuito de agregá-las a sua prática clínica em especial na educação de pacientes.”

Será utilizado como material de estudo a mesa interativa Sectra que possibilitará que sejam realizadas dissecções 
e autópsias virtuais geradas através de um corpo REAL, planejamento cirúrgico, estudo aprofundado de anatomia, 
evolução de casos, discussão em grupo, entre outras aplicações. E também o Body Painting, técnica em que uma 
artista plástica representa os órgãos no corpo de um modelo vivo, aliando a pintura corporal ao ensino da anatomia 
humana e o alto impacto emocional que as artes plásticas proporcionam. 
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Local: Hands On
Público Alvo: Congressistas.
Data de realização: 23/09/2016 - sexta feira 
Horário: 1° turma: 15h05 às 16h05 
 2° turma: 16h35 às 17h35
Período das inscrições: Até encerrarem as vagas pelo Site: https://ecommerce.cardiol.br/Home/Login
Emissão de certificado de conclusão: Será emitido um certificado de conclusão online do curso mediante o 
cumprimento pelo aluno de presença em 100% da aula. 
Valor da Inscrição: R$200,00

Curso – Síndrome Coronariana Aguda – Facilitando diagnóstico e tratamento!
Curso teórico e pratico que visa à atualização no atendimento da Síndrome Coronariana Aguda na sala de 
emergência. Serão apresentados vários casos, abordando discussões como angina instável, infarto sem e com 
supra, com um banco de eletros muito interessante. Enfoque no diagnóstico e nas variações de tratamento o mais 
rápido possível para salvar músculo e vida!

Local: Hands On
Público Alvo: Congressistas.
Data de realização: 23/09/2016 - sexta feira 
Horário: 15h05 às 17h35
Período das inscrições: Até encerrarem as vagas pelo Site: https://ecommerce.cardiol.br/Home/Login
Emissão de certificado de conclusão: Será emitido um certificado de conclusão online do curso mediante o 
cumprimento pelo aluno de presença em 100% da aula. 
Valor da Inscrição: R$200,00

Curso ACLS Provider – Recertificação
A Sociedade Brasileira de Cardiologia, durante o 71° Congresso Brasileiro de Cardiologia, realizará o Curso “ACLS 
Provider - Recertificação”, que é um curso direcionado aos alunos que já realizaram com êxito o ACLS Provider e 
desejam rever suas habilidades no atendimento avançado, porém, participando do curso com todas as estações de 
treinamento previstas em um formato compacto.

Local: Hands On
Público Alvo: Médicos e Enfermeiros que já realizaram ACLS Provider e foram aprovados.
Data de realização: 24/09/2016 - sábado 
Horário: 08h às 18h 
Período das inscrições: Até encerrarem as vagas pelo Site: https://ecommerce.cardiol.br/Home/Login
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Material do Curso: Utilizar o adquirido no ACLS Provider. 
Requisito Prévio: Enviar cópia da carteirinha de ACLS Provider no ato da inscrição pelo Site.
Valor da Inscrição: R$700,00
Emissão de certificado de conclusão: *Será emitida carteirinha com duração de 2 anos. A emissão de certificado 
de conclusão do curso acontecerá mediante o cumprimento pelo aluno de duas condições básicas: 1. Presença do 
aluno em 100% das aulas do programa. 2. Ser aprovado na avaliação teórica e prática.
*Caso o aluno seja reprovado na prova teórica ou prática ele não revalida a carteirinha e terá que realizar o curso 
ACLS Provider com carga horária de 16 horas.

Curso SAVEH – Suporte Avançado de Vida em Hipotermia

O Curso SAVEH – Suporte Avançado de Vida em Hipotermia será ministrado durante o 71° CBC, com uma abordagem 
dedicada aos profissionais de saúde que atuam em emergência, pois a hipotermia terapêutica tem se tornado uma 
Terapia-padrão de atendimento a pacientes após parada cardiorrespiratória, uma vez que demonstrou melhorar 
os desfechos neurológicos e aumentar a taxa de sobrevida o seguinte conteúdo:

Teórico e prático 

Abordagem teórica: 
‐ Fisiopatologia da síndrome pós ressuscitação evidência científica sobre Hipotermia Terapêutica 
‐ Protocolos de Indução da Hipotermia Terapêutica, validados mundialmente. 
‐ Equipamentos aprovados para esta terapêutica. Procedimentos e Protocolos utilizados para esta terapêutica. 
‐ Indução de Hipotermia Terapêutica e Monitorização Hemodinâmica. 
‐ Indução de Hipotermia Terapêutica e Monitorização Neurológica. 
‐ Eventos Adversos durante a Hipotermia Terapêutica. 

Abordagem prática: 
‐ Simulação de Casos de Atendimento à Parada Cardiorrespiratória. 
‐ Simulação de Casos de Cuidados Pós ressuscitação
‐ Manejo de Equipamentos para Indução da Hipotermia Terapêutica

Local: Hands On
Público Alvo: Médicos, enfermeiros e acadêmicos de medicina a partir do sexto ano.
Data de realização: 25/09/2016 – domingo 
Horário: 08h às 10h30 
Período das inscrições: Até encerrarem as vagas pelo Site: https://ecommerce.cardiol.br/Home/Login
Valor da Inscrição: R$200,00
Emissão de certificado de conclusão: Será emitido um certificado de conclusão online do curso mediante o 
cumprimento pelo aluno de presença em 100% da aula. 
Período das inscrições: Até encerrarem as vagas pelo Site: https://ecommerce.cardiol.br/Home/Login
Mais Informações:
Centro de Treinamento da SBC
Tel: (11)3411-5526/5527 ou (21) 3478-2759
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BLS ON THE BEACH – Aprenda a salvar uma vida!
A Sociedade Brasileira de Cardiologia em parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia/Ceará 
realizará o BLS On The Beach, um treinamento em massa de Ressuscitação Cardiopulmonar destinado 
a toda a população leiga, para que aprendam em caso de necessidade chamar socorro e ajudar a salvar 
uma vida.

Público Alvo: Aberto a população.

Mais Informações:
Centro de Treinamento da SBC
Tel: (11)3411-5526/5527

• Oficinas temáticas 

• Consultório Digital

Mais informações em breve...

Diretrizes 2016: O que mudou? 
• Dislipidemias

• HAS

• FA

• Diabetes

• ECG

• Arritmias na criança

Atualize-se!  Dia: 25/09/2016


