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APRESENTAÇÃO DO
CURSO

Período do curso: 02/05/2022 a 28/04/2023

Público-alvo: Médicos Graduados

Vagas oferecidas: 60

Carga Horária Total: 375 Horas

Período de inscrição: 02/01 a 31/03/2022

Inscrições pelo link:
https://uspdigital.usp.br/apolo/inscricaoPublicaFormCurso
sOferecidosListar?oriins=W

Metodologia: híbrida (conteúdo teórico em formato EAD e estágios práticos no InCor HCFMUSP)

Objetivo: Capacitação de médicos que assistem pacientes com doença cardiovascular através da
formação de conceitos fundamentais sobre a fisiopatologia, apresentação clínica, diagnóstico e
tratamento deste grupo de patologias. Além de embasamento teórico amplo, trata-se de curso com
objetivo iminentemente de ganho de conhecimento com fins práticos, solidificado em publicações
fundamentais da literatura médica e com transmissão de conceitos que norteiam as principais diretrizes
em cardiologia.

Critérios para seleção: Graduação completa em medicina. Análise de CV e entrevista. Não haverá prova

Documentos necessários: Comprovante de conclusão de graduação em Medicina ou CRM.

Valor de inscrição: R$ 150,00          Valor da Mensalidade: 12 parcelas de R$ 2.500,00

Contato: (11) 2661-5310 | comissaoensino@hc.fm.usp.br.usp.br.

Orientações: após cadastro no link acima, será necessário anexar o comprovante de graduação em
medicina (cópia de diploma, declaração da instituição de ensino ou CRM de seu estado) e comprovante
de PIX no valor de R$ 150,00, realizado em favor de Fundação Faculdade de Medicina - chave PIX CNPJ
56.577.059/0001-00, por meio do link: https://forms.gle/16qWPdb2Pbf1opRs7.

https://uspdigital.usp.br/apolo/inscricaoPublicaFormCursosOferecidosListar?oriins=W
mailto:andreza.napoli@hc.fm.usp.br
https://forms.gle/16qWPdb2Pbf1opRs7
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O Curso de Especialização em Cardiologia InCor HCFMUSP
em parceria com o Hospital Sírio-Libanês é um curso
inovador, que vai ajudar no dia a dia da cardiologia.

Cada módulo tem uma previsão de duração diferente, mas
o aluno poderá acessar todos os conteúdos assíncronos a
qualquer momento, durante os 12 meses do curso.

Em cada um dos módulos estão previstos conteúdos
assíncronos, ou seja, que podem ser acessados a qualquer
momento na plataforma, nos formatos de aulas gravadas,
podcasts, infográficos, entre outros.

Além deste conteúdo, cada módulo tem ainda alguns
encontros síncronos, ou seja, com data e hora marcados.
Os encontros síncronos serão prioritariamente às segundas
e quintas-feiras a noite, das 19h às 21h30, podendo variar
em algumas semanas em que haja feriados ou a
indisponibilidade por parte do professor convidado. Este
cronograma será divulgado por módulos, sempre com
antecedência mínima de um mês.

Os encontros síncronos serão usados para Palestras,
discussões de caso, práticas simuladas e cenários
simulados, além do Fale com o Especialista, atividade que
prevê que um especialista do InCor troque suas impressões
sobre casos enviados previamente pelos alunos e triados
pelos organizadores do curso.

Estas aulas serão gravadas e disponibilizadas
posteriormente na plataforma, de forma que o aluno que
perca o conteúdo ao vivo, possa acessá-lo.

Além disso, ao término de cada módulo haverá uma
avaliação por meio de prova, cujas respostas serão
comentadas em aula síncrona específica.

MAIS DETALHES

Vale ressaltar que o curso adota o nome de especialização devido ao enquadramento geral exigido
pelo MEC, mas não se propõe a fornecer um título de especialista aos seus egressos, o que só se
viabiliza por meio das devidas regras da AMB - Associação Médica Brasileira.

A seguir, confira o conteúdo de cada módulo.



História clínica
Fisiologia Cardiovascular
Distúrbios do ritmo 
Ausculta cardíaca de fisiologia normal 
Ausculta cardíaca com patologias 
Exame físico cardiológico 

Princípios básicos do ECG
ECG no hospital geral
Teste ergométrico
MAPA
Holter

Radiografia de tórax
Ecocardiografia
Tomografia computadorizada
RM cardíaca
Cineangiocoronariografia
Exames de medicina nuclear
Prática síncrona – Imagens chaves para o cardiologista
Desafios diagnósticos

Parte 1 – O cardiologista no consultório

 
Parte 2 – Métodos gráficos diagnósticos

Parte 3 – Métodos de diagnóstico por imagem
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Módulo 1 – Propedêutica Cardiovascular e Exames
complementares

Módulo 2 - Doença Arterial Coronária

Fisiopatologia da Aterosclerose
Fisiologia da Circulação Coronariana
Investigação e Estratificação da DAC

Antitrombóticos na síndrome coronariana crônica
Tratamento medicamentoso da Doença Arterial Coronária
Modificação de estilo de vida e Doença Arterial Coronária

Parte 1 – Entendendo a DAC

Parte 2 – Tratamentos iniciais



Passo a passo da cirurgia cardíaca: da internação ao centro cirúrgico 
Revascularização do Miocárdico: principais indicações
Intervenção Coronária Percutânea: aspectos técnicos
Princípios de decisão entre RM cirúrgica ou percutânea
Avaliação de risco cirúrgico
RM com ou sem CEC

Cardiomiopatia Isquêmica
Especificidades do paciente com DRC e DAC
Hipercolesterolemia Familiar
Doença arterial coronariana e diabetes mellitus
Angina Refratária
Doença coronariana em população especial – COVID-19
Doença coronariana em população especial – Câncer
Doença coronariana na mulher

Parte 3 – Tratamento cirúrgico

Parte 4 – Particularidades
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Módulo 3 – Doenças Valvares, Arritmias e Dispositivos
Cardíacos Eletrônicos Implantáveis

Febre Reumática
Estenose Aórtica
Insuficiência Aórtica
Estenose Mitral
Insuficiência Mitral
Valvopatias tricúspide e pulmonar
Endocardite Infecciosa
Próteses Valvares e possíveis complicações
Abordagem transcatéter de valvopatias

Síncope: investigação e causas
Síncope: diagnóstico e tratamento
Bradiarritmias e indicações de Marcapasso
Taquiarritmias
Fibrilação Atrial
Investigação e Manejo de extrassístoles ventriculares
Indicações de CDI
Avaliação Eletrônica de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis

Parte 1 – Doenças Valvares

 
Parte 2 – Arritmias e dispositivos cardíacos



Cuidados ao paciente portador de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis
Manejo da Tempestade Elétrica
Arritmias geneticamente determinadas
Diagnóstico diferencial de taquisupraventricular com aberrância x Taquicardia Ventricular
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Módulo 4 - Hipertensão

Fisiopatologia da HAS
Métodos diagnósticos em HAS
Tratamento da HAS (farmacológico e não farmacológico) 
HAS resistente
Quando e como investigar HAS secundária?

Módulo 5 – Urgências e emergências

Dor torácica no pronto-socorro
Estratificação de Risco e Conduta no IAMCST
Estratificação de Risco e Conduta no IAMSST
Insuficiência Cardíaca descompensada
Manejo dos antitrombóticos em pacientes com SCA
Complicações mecânicas do IAMCST
Diagnóstico Diferencial da elevação de troponina
Tromboembolismo Pulmonar
Crise Hipertensiva
Edema Agudo de Pulmão
Valvopata na emergência
Tamponamento Cardíaco
Intoxicação Coumarínica / Sangramento em uso de DOAC's
Síndromes Aórticas Agudas



Monitorização Hemodinâmica
Choque Séptico
Choque Cardiogênico
Assistência Circulatória

O cardiologista na UTI
Cuidados pós-operatórios em Cirurgia Cardíaca
Manejo do choque do Ventrículo Direto
Reanimação Cardiopulmonar 
Manejo perioperatório do paciente de alto risco
Princípios para utilização de antibióticos na UTI 
Ventilação Mecânica e não-invasiva no cardiopata grave

Parte 1 – Ferramentas de monitorização e tratamento

Parte 2 – Manejo do paciente em UTI
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Módulo 6 - Unidade de Terapia Intensiva Cardiológica

Cardiomiopatia Hipertrófica
Cardiomiopatias Restritivas
Achados ecocardiográficos nas cardiomiopatias
Cardiomiopatia da obesidade
Miocardite
Miocárdio não-compactado
Miocardiopatia Chagásica
Síndrome de Takotsubo

Doenças do Pericárdio
Doenças da Aorta - aspectos clínicos
Doenças da Aorta - aspectos cirúrgicos
Cardiooncologia - Parte I princípios e principais complicações
Cardiooncologia - Parte II (Manejo e Prevenção) 
Drogas e coração
Tumores do Sistema CV 
Complicações cardiovasculares relacionadas ao HIV
SAHOS e doença cardiovascular

Parte 1 – Miocárdio

 
Parte 2 – Outras situações e doenças cardiovasculares

Módulo 7 – Miscelâneas



Cuidados para viagem de avião no cardiopata
Treinamento da comunidade em RCP: evidência atual
Hipertensão Arterial Pulmonar: diagnóstico e manejo
Casos Clínicos cirurgia não cardíaca
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Módulo 8 - Insuficiência Cardíaca e Transplante

Fisiopatologia da Insuficiência Cardíaca
Avaliação clínica e diagnóstico de Insuficiência Cardíaca
Tratamento da Insuficiência Cardíaca de FEVE reduzida
Tratamento da Insuficiência Cardíaca de FEVE preservada
Indicações de Ressincronizador Cardíaco
Novos antidiabéticos e Insuficiência Cardíaca

Avaliação para Transplante Cardíaco: indicações e contra-indicações
Disfunção primária do enxerto após transplante: critérios diagnósticos e tratamento
Disfunção Ventricular aguda em paciente transplantado
Dispositivos de assistência ventricular
Rejeição aguda celular e humoral
Transplante cardíaco na doença de Chagas
Cuidados Paliativos em Insuficiência Cardíaca

Parte 1 – Diagnóstico e tratamento inicial

Parte 2 – Indicação de transplante e cuidados ao paciente transplantado

Módulo 9 – Prevenção de Doenças Cardiovasculares e Doença
Arterial Periférica

Recomendações dietéticas
Estratificação de risco em diabéticos
Uso de AAS na prevenção primária
Marcadores de risco de doença cardiovascular
Obesidade e perda ponderal
Menopausa e Terapia de Reposição Hormonal
Prescrição de atividade física
Tratamento das dislipidemias
Cessação de Tabagismo 
Recomendações Atuais para consumo de Álcool
Depressão e Risco Cardiovascular
Riscos e Benefícios da Reposição de Testosterona

Parte 1 – Riscos e Recomendações para prevenção
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Cardiomiopatia Hipertrófica
Cardiomiopatias RParte 1 – Cardiopatias
Cardiopatias Congênitas do Adulto: CIA 
Foroma oval patente: manejo atual
Cardiopatias Congênitas do Adulto: CIV
Cardiopatias Congênitas do Adulto: Seguimento após correção cirúrgica

Fisiopatologia do envelhecimento cardiovascular
Fibrilação Atrial em idosos
Insuficiência Cardíaca em Idosos
Síndrome Coronariana Aguda em Idosos
Estenose Aórtica em octagenários
Arritmias em idosos

Gestante com cardiopatia
Hipertensão durante a gestação / puerpério
Acometimento cardiovascular em doenças endocrinológicas
Acometimento cardiovascular em doenças reumatológicas

Fisiologia do Exercício
ECG do Atleta
Teste Cardiopulmonar de Exercício: conceitos
Reabilitação Cardíaca
Recomendações para atividade física em cardiopatas

Parte 1 – Miocárdio

Parte 2 – População idosa

Parte 3 – Doença cardiovascular e outras especialidades

Parte 4 – Cardiologia do Exercício

Módulo 10 - Doença Cardiovascular em Populações Especiais
e Cardiologia do Exercício

Quadro Clínico e Diagnóstico da DAP
Tratamento da DAP
Indicações de intervenção
Manejo da Oclusão Arterial Aguda

Parte 2 – Doença Arterial Periférica



Urgência e emergência
UTI
Ultrassonografia e ecocardiograma a beira
do leito
Prática de USG na emergência

Os estágios serão realizados no InCor, nos
ambulatórios, de forma observacional. Cada
estágio terá 4h de duração. Será feito
agendamento com os alunos, dando
prioridade aos alunos de fora do estado de
São Paulo, para que possam realizar os
estágios de forma sequencial, reduzindo o
número de deslocamentos.

No total serão 12 estágios, que totalizam 48h.

Além dos estágios, também estão previstos
treinamentos hands-on presenciais que
acontecerão em datas distintas, com vistas a
atender todos os alunos do curso. Estes
treinamentos incluem:

No total, são 40h de treinamentos, a serem
também agendados com cada aluno.
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Módulo 11 - Metodologia científica

Princípios básicos de pesquisa clínica
Conceitos de bioestatística
Tipos de estudos
Testes diagnósticos
Probabilidade e chance
Medicina baseada em evidência

Estágios e treinamentos práticos


