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AVANÇADO

BÁSICO

Metodologia de ensino
moderna e totalmente
prática. Os cursos utilizam
simulação realística para
reforçar os principais
pontos dos algoritmos
de atendimento. Os
treinamentos abordam IAM,
SCA, ICC, AVC e arritmias,
paradas cardiorrespiratória
(PCR) e cuidados pós
PCR incluindo hipotermia,
distúrbios metabólicos e
manejo de vias aéreas.
Tudo baseado nas atuais
diretrizes brasileira e
internacionais.

Além de abordar as
técnicas tradicionais de
suporte básico de vida
(compressão, desﬁbrilação
automática, ventilação e
obstrução de vias aéreas),
aborda também o conceito
do Time de Resposta
Rápida (TRR) e a prática
do Atendimento em
Suporte Básico de Vida no
Intra-Hospitalar.

A Diretoria de Promoção de Saúde
Cardiovascular da Sociedade Brasileira
de Cardiologia (DPSC/SBC) desenvolveu
a capacitação para proﬁssionais de
saúde focada nas necessidades do
país. O Treinamento de Emergências
Cardiovasculares Básico e Avançado
da SBC (TECA B e TECA A) promovidos
pelo comitê de ressuscitação e
emergencias cardiovasculares,
são os primeiros cursos brasileiros
customizados e completos de
acordo com as necessidades dos
proﬁssionais de saúde. com as principais
necessidades de nossos proﬁssionais de
saúde, feitos pelos nossos especialistas
em Emergência Cardiovascular e com
a qualidade internacional da SBC,
baseados em referência cientíﬁca de
diretrizes nacionais e internacionais.
CERTIFICAÇÃO:

• Certiﬁcado de participação no curso para todos os alunos
• Certiﬁcado de aptidão para os aprovados

O Diferencial do TECA A é na abordagem didática inédita dos temas. A abordagem é dividida em
temas que antecedem a parada cardiorrespiratória (PCR), o momento da PCR e outros temas que
discutem os cuidados pós PCR. Os temas são abordados de forma prática baseados na diretriz atual
brasileira e diretrizes internacionais de Emergência Cardiovascular. O livro possui algorítmos e conteúdos
apresentados de forma didática, feita por proﬁssionais de ensino que trabalham com emergência
cardiovascular e é dividido em abordagem pré-PCR como a Síndrome Coronariana Aguda (SCA), o
Acidente Vascular Cerebral (AVC), a Insuﬁciência Cardíaca Descompensada (ICD) e Arritmias Cardíacas
na emergência, além do trabalho do Time de Resposta Rápida em hospitais, para a prevenção da PCR.
Também é focada a PCR com temas na condução da ﬁbrilação e taquicardia ventricular sem pulso,
assistolia e atividade elétrica sem pulso. Em seguida, serão abordados os cuidados pós-PCR como
Hipotermia, Estabilização Hemodinâmica, Distúrbios Hidroeletrolíticos e outros, além do trabalho em
equipe em situações de Urgência e Emergência Cardiovascular.

METODOLOGIA

AVALIAÇÃO

Curso presencial, utilizando metodologia ativa de
aprendizado através de simulação de casos da
realidade local dos alunos. Instrutores qualificados
pela SBC para o trabalho proposto e que tenham
experiência no atendimento de emergência e
urgência cardiovascular. Utilização de material
de simulação como manequins, desfibriladores e
materiais auxiliares. Livro texto editado pela SBC
e material auxiliar didático de pré-curso on-line na
Universidade Coorporativa da SBC, como tutorial
pré-curso, ritmos cardíacos, ECG,s, pré-teste e
outros. Avaliação prática e teórica pós-curso.

Pré-teste:

realizado no site da SBC - www.cardiol.br é obrigatório
para efetivação da matrícula no curso;

Pós-curso:
Prova prática

o Aluno deve realizar as manobras conforme
protocolo apresentado no curso;

Prova teórica

70% é o percentual mínimo que o aluno deve alcançar
para ser aprovado no curso.

INVESTIMENTO
TREINAMENTO DE
EMERGÊNCIAS
CARDIOVASCULARES

Duração
16 horas

AVANÇADO
Não sócio – R$ 1.250,00 • (mil duzentos e cinquenta reais)
Sócio – R$ 1.100,00 • (mil e cem reais)
Incluso: livro didático – O livro, coffee break e certiﬁcados.
Máximo 32 alunos por turma

INVESTIMENTO
TREINAMENTO DE
EMERGÊNCIAS
CARDIOVASCULARES

Duração
6 a 8 horas

BÁSICO
Não sócio – R$ 350,00 • (trezentos e cinquenta reais)
Sócio – R$ 300,00 • (trezentos reais)
Incluso: livro didático – O livro, coffee break e certiﬁcados.
Máximo 32 alunos por turma

CURSOS • RJ

CURSOS • SP

SBC - RIO DE JANEIRO:
Av. Marechal Câmara, 160 - 3º andar
Sala: 330 - Centro - Rio de Janeiro
CEP: 20020-907
Tel.: (55+21) 3478-2700
E-mail: cursos@cardiol.br

SEDE - SÃO PAULO:
Alameda Santos, 705 - 11º andar
Cerqueira César - São Paulo - CEP: 01419-001
Tel.: (55+11) 3411-5500
Fax: (55+11) 3411-5504
E-mail: cursos@cardiol.br

Realizamos também Cursos para Grupos Fechados de Alunos, na sua Cidade, Instituição ou
nos Centros de Treinamento da SBC no Rio de Janeiro ou São Paulo. Solicite uma Proposta

(55+21) 3478-2742 • comercial@cardiol.br

