
1º CURSO PRÁTICO DE CIRURGIA DE AORTA DO INCOR 

Data da realização: 25 e 26 de agosto de 2016, das 8hs às 18hs 

Local: InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP) 

 Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 - 2ºandar, sala 1 bloco 1 

 CEP: 05403-000 - Cerqueira César - São Paulo / SP 

 

Programa - Público Alvo 

O principal motivo desta atividade educacional é oferecer treinamento técnico-cirúrgico para os 

cirurgiões cardiovasculares, a fim de estimular o desenvolvimento de suas habilidades nas 

operações complexas da aorta torácica, a partir da sua simulação prática em modelo animal e 

em protótipos 3D. 

Objetivo: 

Treinamento cirúrgico das operações complexas da aorta torácica em coração/aorta animal e 

em protótipos 3D (confeccionados a partir de imagens de aortas já operadas na Instituição). 

Treinamento no tratamento endovascular em protótipos 3D de doenças da aorta torácica e 

abdominal. 

Discussão de casos clínicos. 

Programa: 

25/08/2017  

08hs - 12hs → Cirurgias em coração de porco (cirurgia do valve sparing): 

- Técnica do reimplante 

- Técnica do remodelamento 

14hs - 15hs → Discussão de caso clínico (sugerimos aos participantes que desejarem, trazer 

casos com as respectivas imagens para discussão de conduta) 

15hs - 18hs → Cirurgia em protótipo 

- Interposição de tubo supra coronariano até hemiarco 

 

26/08/2017 

08hs - 09hs → Discussão de caso clínico  

09hs - 12hs → Cirurgia em protótipo  

- FET (“frozen elephant trunck”) / tromba de elefante clássica  

14hs - 15hs → Discussão de como avaliar / escolher prótese para o tratamento endovascular 
do aneurisma da aorta torácica e da aorta abdominal  

15hs - 18hs → Tratamento endovascular do aneurisma da aorta torácica e da aorta abdominal 



Organização 

Responsáveis pelo Curso: Prof. Dr. Fábio Biscegli Jatene  

                                           Dr. Ricardo Ribeiro Dias  

 

Colaboradores: Dr. Eduardo Nascimento Gomes  

                      Dr. Fabrício José de Souza Dinato  

                          Dr. José Augusto Duncan Santiago  

                          Prof. Dr. José Honório de Almeida Palma da Fonseca  

              Prof. Dr. Walter José Gomes 

Promovido pela Unidade Cirúrgica de Miocardiopatias e Doenças da Aorta 

 

Informações sobre a inscrição 

Período de inscrições: 1 de março à 18 de agosto de 2017 

Valor: R$ 1.000,00 

Número de vagas: 20  

e-mail: cursoaortaincor2017@incor.usp.br 

fone: Sandra - (11) 2661-5075 

 

Forma de pagamento 

Depósito identificado 

Favorecido: curso aorta 2017 

Banco Bradesco 

Solicitar informações pelo email: cursoaortaincor2017@incor.usp.br 

 Lamentamos informar que, feito o depósito, não há a possibilidade de devolução do 
valor da inscrição. 

 

Apoio 

 

Núcleo Cirúrgico de Miocardiopatias e Doenças da Aorta do InCor - HCFMUSP 

DECEN - Departamento de Cirurgia Endovascular da SBCCV 

Programa de Educação Continuada da SBCCV 
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