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Curso Suporte Cardiopulmonar Extracorpóreo  
ECMO 

 
Centro de Ensino, Treinamento e Simulação – CETES-HCor 

 
A simulação aplicada ao ensino em saúde é uma técnica destinada a substituir 
experiências de pacientes reais por experiências orientadas, reproduzidas 
artificialmente em cenários ou manequins, evocando aspectos do mundo real de 
maneira interativa. A educação continuada e o treinamento associado à 
simulação permitem criar novos métodos de aprendizado, sem colocar os 
pacientes sob risco, e estão entre as mais eficazes armas para melhoria da 
qualidade assistencial. 

O CETES-HCor realiza cursos de suporte de vida da American Heart Association: 
ACLS, BLS, Heart Saver, Treinamento em Massa, RCP para Familiares e amigos, 
RCP nas escolas e Primeiros Socorros, todos de acordo com as mais atuais 
Diretrizes de Ressuscitação. Também são oferecidos cursos em parceria com 
outras sociedades como FCCS (AMIB/SCCM), SIMURGEM (SBCM), Vias Aéreas 
Difíceis, Hemodinâmica Básica (UNIFESP), Ecografia em Medicina de Urgência 
(ECOMU-HCor), ENFEM (HCor/COBEEM) e SAFE (Simulação Avançada em 
Fisioterapia) , em suas várias áreas de atuação, além da comunidade não 
profissional de saúde. 

Objetivos do Curso 

Por meio de referencial teórico e prática em cenários de simulação, o curso 
tem por objetivos: 

 Expor os principais conceitos relacionados ao paciente e a assistência 
cardiopulmonar (ECMO). 

 Identificar e manipular o circuito e os componentes principais da 
assistência cardiopulmonar ECMO; 

 Discutir manejo clínico do paciente em ECMO e principais complicações do 
paciente e do circuito da ECMO. 

 
 
Principais Temas Abordados 
 

 Introdução ao ECMO 
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 Tipos, indicações e contra indicações  

 Circuito e componentes  

 Instalação e início da assistência  

 Priming do circuito  

 Avaliação do paciente em ECMO  

 Manejo do paciente em ECMO  

 Exames  

 Desmame da assistência circulatória  

 

Dinâmica do Curso 
 
Curso teórico prático. 
 
 
Público Alvo 
 
Médicos, Enfermeiros, Fisioterapeutas e Residentes (Cardiopediatras, Pediatras, Intensivistas 

Pediátricos, Neonatologistas, Cirurgiões Cardíacos) e Perfusionistas. 

 
Informações adicionais 
 

 Inscrições 

Via site: http://produtoseservicos.hcor.com.br/ 

Informações: Tel.: 55 11 30536611 R 3365 / 3366  

 

 Documentação Obrigatória 

 Médicos: envio da cópia do CRM.  

 Enfermeiros: envio da cópia do COREN. 

 Estudantes (Medicina ou Enfermagem): envio de declaração de matrícula 
atualizado. 
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 Residentes: envio de declaração atualizada da COREME da qual é residente 
ou cópia do crachá de residente (com validade). 

 

 Alimentação 

3 (três) coffee breaks.  
 

 

 Local de Realização 

Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 147, 2º andar - Paraíso - São Paulo-
SP. 

O endereço acima será mencionado no e-mail de confirmação ao aluno. 

 

 Carga Horária 

18 horas 

Obs: pode haver pequena alteração nos horários, de acordo com a evolução dos 
alunos/turma. 

 

 Material Didático 

 Apostila, leitura obrigatória (incluso no valor da inscrição). Trata-se de 
material oficial dos cursos, em português, que deve ser lido antes da 
realização do curso. 
 

 Após a comprovação do pagamento o material será enviado à residência do 
aluno via Correios (o HCor oferece como cortesia 1 (uma) postagem via 
SEDEX). Caso o endereço fornecido no cadastro esteja incorreto, ausência 
no recebimento, ou qualquer outro fator que implique na devolução do 
material fica sobre a responsabilidade do aluno o pagamento da taxa de    
R$ 50,00 (cinquenta reais) referente 2ª (segunda) postagem, via depósito 
bancário. 
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 Para adiantar o recebimento do material, o aluno deverá encaminhar o 

comprovante de pagamento via e-mail: cetes@hcor.com.br.  
 

 O material será enviado para o endereço fornecido pelo aluno em seu 
cadastro. Em caso de alteração, o novo endereço deverá ser informado por 
e-mail no momento em que for enviado o comprovante de pagamento. 
 

 O material também pode ser retirado no CETES (segunda à sexta – 8h às 
11h, ou das 14h às 16h30min.) mediante apresentação do comprovante de 
pagamento. 

 

 Certificações 

 Certificado com chancela HCor.  

 

 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. 
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Política de Transferência, Cancelamento e Agendamento de 
prova teórica 

 

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 
 

1. 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.  

 
 

2. Solicitações enviadas entre o 29º e 20º dia antecedentes à data 
do curso – pagamento de 20% do valor de inscrição: 
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 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. 

 
 Não há possibilidade de reserva de vagas sem a confirmação do 

pagamento da multa. 
 

3. Solicitações encaminhadas após este prazo não serão atendidas. 
 

4. 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 devolução do material (desde que não violado), 
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. 
 
 

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


