CURSO DE ELETROCARDIOGRAFIA DO SERVIÇO DE ARRITMIAS DO HCOR
Há mais de 100 anos foi introduzido na medicina um extraordinário recurso
diagnóstico: o Eletrocardiograma. Procedimento de rápida e simples obtenção, além
de larga acessibilidade, no decorrer do tempo aprimorou-se de se definiu como
ferramenta insubstituível no diagnóstico e tratamento das doenças cardiovasculares.
O curso de ELETROCARDIOGRAFIA DO SERVIÇO DE ARRITMIAS DO HCOR é focado na
discussão de traçados reais dos últimos 10 anos, obtidos do banco de dados do Serviço
de Arritmias do Hospital do Coração-HCor, um dos maiores serviços de referencia do
Brasil.
Objetivos do Curso
Treinar profissionais médicos e demais profissionais de saúde em eletrocardiografia,
tornando mais simples a análise, entendimento e o laudo do eletrocardiograma.
Principais Temas Abordados


O sistema elétrico cardíaco e o eletrocardiograma normal com suas variantes



Sobrecargas atriais e ventriculares



Os distúrbios de condução intraventricular



O eletrocardiograma nas síndromes coronarianas agudas com supra ST



O eletrocardiograma nas síndromes coronarianas agudas com infra ST



O eletrocardiograma nas pericardites, miocardites e na repolarização ventricular
precoce.



O eletrocardiograma nos distúrbios eletrolíticos e as modificações secundarias ao uso
de medicações



O eletrocardiograma nas bradiarritmias



O eletrocardiograma nas taquiarritmias supraventriculares



O eletrocardiograma nas taquiarritmias ventriculares



O eletrocardiograma nos pacientes portadores de dispositivos implantáveis



O eletrocardiograma nas canalopatias e demais alterações genéticas



O eletrocardiograma pediátrico e o eletrocardiograma em atletas

Dinâmica do Curso
Instituto de Ensino - Associação do Sanatório Sírio – Hospital do Coração CNPJ: 60.453.024/0003-90
Rua Desembargador Eliseu Guilherme, nº 147, 04004-030, Paraiso, São Paulo/SP PABX 55 11 3053-6611
www.hcor.com.br – www.produtoseservicos.hcor.com.br - cetes@hcor.com.br

Curso teórico-prático.
Público Alvo
Médicos e Profissionais e estudantes da área da saúde

Informações adicionais
Inscrições
Via site: www.produtoseservicos.hcor.com.br
Informações: Tel.: 55 11 30536611 R 3365 / 3366
Alimentação
Coffee break
Estacionamento
Estapar - Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 147• Paraíso • São Paulo • SP
Tel.: 55 11 30536611 • www.hcor.com.br
Diária não incluída no valor da inscrição do participante
Local de Realização
CETES: Centro de Ensino Treinamento e Simulação-HCor
Rua Abrão Dib, 50 • Paraíso • São Paulo • SP / Rua Desembargador Eliseu
Guilherme,147• Paraíso • São Paulo • SP
Tel.: 55 11 30536611 R 3365 / 3366

Instituto de Ensino - Associação do Sanatório Sírio – Hospital do Coração CNPJ: 60.453.024/0003-90
Rua Desembargador Eliseu Guilherme, nº 147, 04004-030, Paraiso, São Paulo/SP PABX 55 11 3053-6611
www.hcor.com.br – www.produtoseservicos.hcor.com.br - cetes@hcor.com.br

Carga Horária
16 horas
 19h às 21h
Material Didático
 Livro ECG- Manual Prático de Eletrocardiograma publicado pela editora
Atheneu (incluso no valor da inscrição). Trata-se de material em português, que
será entregue no dia do curso.

Certificações
 Cerificação com chancela HCor
 Declaração de participação com carga horária (não certifica a aprovação no
curso). Só é disponibilizada mediante solicitação do aluno.
 O nome que será impresso no certificado é retirado do cadastro feito pelo
próprio aluno no site. A solicitação de correção do nome posterior à impressão
implica na cobrança de taxa de R$ 20,00 (vinte reais) + valor da taxa de
postagem.
 Em caso de perda/extravio a solicitação da 2ª via da declaração poderá ser feita
através do e-mail: cetes@hcor.com.br, mediante taxa de R$ 50,00.

Pagamento
Pagamento da inscrição via site http://produtoseservicos.hcor.com.br/
Forma de pagamento a critério do aluno (Cartão ou boleto bancário)
Lembramos que sua inscrição só será validada após a realização do pagamento.

POLÍTICA DE TRANSFERÊNCIA, CANCELAMENTO E AGENDAMENTO DE PROVA
TEÓRICA
Instituto de Ensino - Associação do Sanatório Sírio – Hospital do Coração CNPJ: 60.453.024/0003-90
Rua Desembargador Eliseu Guilherme, nº 147, 04004-030, Paraiso, São Paulo/SP PABX 55 11 3053-6611
www.hcor.com.br – www.produtoseservicos.hcor.com.br - cetes@hcor.com.br

LEIA COM ATENÇÃO
Por parte do CETES - HCor:
As turmas que não atingirem o número mínimo de 12 (doze) alunos estão
sujeitas a cancelamento, a exclusivo critério do CETES – HCor.
Os alunos de uma turma cancelada serão notificados com até 15 dias de
antecedência a data do curso via e-mail (notificação será enviada ao e-mail
informado pelo aluno através do cadastro). O Aluno poderá solicitar
transferência para outra turma, quando houver vaga, ou solicitar ressarcimento
do valor da inscrição, desde que devidamente comprovado o seu pagamento. A
violação do material implica no desconto do valor do mesmo sobre o valor a ser
reembolsado.
Por parte do Aluno:
Transferências
A transferência de turma deverá ser solicitada por escrito através do
preenchimento do formulário no link: https://goo.gl/forms/Tp9giHWTlyPcEoyC3
 Solicitações enviadas em até 30 (trinta) dias corridos antecedentes à
data do curso – não há custo para reagendamento:
A transferência de sua participação será aceita uma única vez, desde que
comunicada por escrito, valendo sempre para o próximo Curso da programação,
desde que haja vaga.

 Solicitações enviadas entre o 29º e 20º dia antecedentes à data do curso
– pagamento de 20% do valor de inscrição:
• A transferência de sua participação será aceita uma única vez, desde que
comunicada por escrito, valendo sempre para o próximo Curso da programação,
desde que haja vaga.
• A confirmação da transferência só será efetuada após o envio do comprovante
de depósito (via e-mail).
• O depósito para transferência de turma só será aceito dentro deste mesmo
prazo, entre o 29º e 20º dia antecedentes a data do curso.
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• Não há possibilidade de reserva de vagas sem a confirmação do pagamento da
multa.
 Solicitações encaminhadas após este prazo não serão atendidas.
Inscrições realizadas com menos de 20 (vinte) dias de antecedência ao início do
curso, não dão direito a posterior transferência.

Cancelamento
A solicitação de cancelamento do curso deverá ser feita por meio de formulário
padronizado, através do link: https://goo.gl/forms/Tp9giHWTlyPcEoyC3
1)
Mais de 30 (trinta) dias corridos antecedentes à data de início do curso e
com mediante um requerimento fundamentado, fazendo jus ao reembolso
completo do valor pago, desde que devidamente comprovado o seu pagamento.
A violação do material e taxa de envio implicam no desconto do valor do mesmo
sobre o valor a ser reembolsado.
2)
Do 29º ao último dia antecedente à data de início do curso e com
devolução do material (desde que não violado), mediante um requerimento
fundamentado, fazendo jus ao reembolso de 70% do valor pago, desde que
devidamente comprovado o seu pagamento. A violação do material e a taxa de
envio implicam no desconto do valor do mesmo sobre o valor a ser reembolsado.
Desistências

A desistência não formalizada em relação ao curso e aos serviços contratados,
bem como a hipótese do aluno não assistir às aulas, não dá direito ao aluno de
obter a devolução de qualquer quantia paga, tendo em vista a disponibilidade do
serviço pelo CETES-HCor.
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