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ASSUNTO: Proposta da SBC sobre os Cursos TECA A e B (Treinamentos em 
Emergências Cardiovasculares da Sociedade Brasileira de Cardiologia) 
 
 
A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) é uma Sociedade Médica de grande 
expressão na área científica, sem fins lucrativos, que possui atualmente mais de 14 
mil Cardiologistas Associados, sendo considerada a maior Sociedade Médica de 
Cardiologia da América do Sul e a 3ª maior do Mundo.  Na reunião Plenária da 
Comissão Nacional de Residência Médica-CNRM, realizada em 25/06/2015, a SBC, a 
convite, apresentou modelo do Treinamento em Emergências Cardiovasculares-TECA, 
baseados na I diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e de Emergências 
Cardiovasculares da SBC 2013 e os passos efetuados para acreditação nacional e 
internacional do TECA.  
 
Os Cursos tem por objetivo capacitar Profissionais da Área da Saúde para o correto 
atendimento e manejo prático das Emergências Cardiovasculares, em situações de 
Simulação Realística, indo muito além dos conceitos até agora transmitidos por 
outros Cursos que abordam somente a Ressuscitação.  
 
Os Cursos TECA foram elaborados por Especialistas Brasileiros em Emergência 
Cardiovascular, fundamentado nas Diretrizes Nacionais e Internacionais, mas de 
forma customizada às necessidades locais, regionais e nacionais do Brasil.  
 
O Treinamento de Emergência Cardiovascular Avançado - TECA A, tem carga horária 
de 20h, se destina a médicos e enfermeiras (estas com cursos prévios de emergências 
) e aborda situações de PRÉ-PCR (Acidente Vascular Cerebral, Insuficiência 
Coronariana Aguda, Arritmias e Insuficiência Cardíaca Descompensada; PCR (Ritmos 



da PCR) e PÓS – PCR (Hipotermia, Estabilidade Hemodinâmica, respiratória e 
eletrolítica), além do trabalho em equipe e do Time de Resposta Rápida. 
 
O Treinamento de Emergência Cardiovascular Básico - TECA B, tem carga horária de 
8 h, se destina a enfermeiras e residentes da área multiprofissional e, orienta sobre 
como ampliar o acesso ao ensino de RCP, aplicação de DEA, estabelecer processos 
para a melhora contínua de sua qualidade, além de minimizar o tempo entre a RCP 
e a aplicação do primeiro choque, com foco no time de resposta rápida 
 
Os Cursos são reconhecidos pela ONA - Organização Nacional de 
Acreditação e CBA/JCI - Consórcio Brasileiro de Acreditação - Joint Commission 
International. 
 
Após discussão, a CNRM considerou a relevância deste Curso para o aprimoramento 
da equipe de saúde no atendimento em situações de emergência, especialmente 
para os Residentes em Medicina, seja em Clínica Médica, Cirurgia, Cardiologia, 
Medicina de Família e Comunidade ou quaisquer outras especialidades. A CNRM 
avaliou o programa e, recomenda o curso TECA como sendo um curso completo para 
o preparo do nosso profissional médico, pela aproximação com a realidade dos 
cuidados em emergência cardiovascular que o médico brasileiro necessita.  
 
Ressaltamos também como aspecto positivo, a possibilidade de Escolas Médicas e 
Hospitais, que formarem instrutores em número adequado, poderem se transformar 
em Centros de Treinamentos Individualizados, tendo a supervisão da SBC no que se 
refere a livros, aprovação dos cursos, carteirinhas e manutenção de sua qualidade. 
 
Será iniciado também no segundo semestre de 2015 processo de formação de 
multiplicadores deste curso, onde preceptores, supervisores e corpo clínico de 
serviços de residência com padrão de reconhecimento e qualidade, a partir de uma 
distribuição regional, terão a oportunidade de se apropriar deste curso e sua 
metodologia, para assim poderem replicar esta iniciativa para os demais programas 
de residência pelo país, na perspectiva de tornar este conhecimento de domínio 
público.  
 
A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) encontra-se disponível, para lhes auxiliar 
naquilo que for necessário, para que os Cursos TECA passem a integrar o processo de 
formação dos Residentes de Medicina, em suas conceituadas Escolas Médicas.  
 
   Para maiores informações, acesse: http://educacao.cardiol.br/teca/residente  
Telefones: 11-3411-5500 / 5527 / 5528 - Setor de Cursos. 
 
Cordialmente, 
 
 

Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM 
 

Brasília, 06 de julho de 2015. 
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