
 

 

 
 

Fórum  Tira Teima em Cardiologia do Esporte 
 

 
 

 
 
 
  O Fórum Cardioesporte Tira-Teima é uma iniciativa da Clínica de Medicina do Esporte e Exercício 
do Hospital do Coração – HCor visando oferecer aos profissionais da saúde, que atuam no âmbito 
da Cardiologia do Esporte, através de discussão de casos clínicos, uma atualização prática sobre as 
doenças cardiovasculares mais frequentes e sua interface e implicações na orientação e prática 
das atividades esportivas. 
 
Coordenado pelo Dr Nabil Ghorayeb, um dos mais conceituados especialistas na área da 
cardiologia do esporte, este Fórum congrega especialistas que atuam na rotina assistencial da 
cardiologia do esporte e que irão transmitir em debates interativos com a plateia sua experiência 
nas decisões diárias e concluindo sempre com uma breve sessão de Update das melhores práticas 
e evidências sobre os temas abordados. 
 
Não perca a oportunidade de discutir temas relevantes de forma objetiva e focada nas melhores 
práticas da cardiologia esportiva. Será um prazer recebê-los no HCor para compartilhar momentos 
de intenso aprendizado e atualização científica. 
 

 
OBJETIVOS DO CURSO: 
Oferecer, através da discussão de casos clínicos com especialistas da área, uma atualização sobre 
doenças cardiovasculares frequentes que acometem o atleta e podem ter implicações na 
orientação de suas atividades esportivas. 

 
PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS 
 

 ATLETA com FA (Fibrilação Atrial)  -Relator: Ricardo Contesini Francisco  

 ATLETA com HA (Hipertensão Arterial)  - Relator: Daniel P Santos 

 ATLETA com EAo (Estenose Aortica)- Relator: Daniel J Daher  

 ATLETA com DAC (Doença Aterosclerótica Coronária) - Relator: Dr Thiago G. Garcia 

 ATLETA com MCP (Miocardiopatia) - Relator: Dr Luiz Mauro S de Vasconcelos 

 
PÚBLICO ALVO: Médicos, Enfermeiros, Fisioterapeutas, e demais profissionais e graduandos da 
área da saúde. 
 



 

 

CARGA HORÁRIA: 5 horas  
 
CERTIFICAÇÃO: Certificação fornecida com chancela do HCor. 
 
EQUIPES APOIO CIENTÍFICO  
 
1- Clínica de Medicina do Esporte de Exercício do HCor - Hospital do Coração da Associação 
Sanatório Sírio  
2- CardioEsporte do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 
 
Coordenador: Nabil Ghorayeb  
 
Participantes: Daniel J Daher, Ricardo Contesini Francisco, Thiago Ghorayeb Garcia, Luiz Mauro 
Silveira de Vasconcelos, Daniel P. Santos. 
 
Mais Informações e Inscrições: (11) 3053-6611 R 3365/3366 ou cetes@hcor.com.br ou 
http://produtoseservicos.hcor.com.br/ 

 
Data: 30/05/2018 
Horário: 13h às 19h 
Local: Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 147  (2º  andar) Paraíso São Paulo-SP 
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