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INCOR
Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP

23 de março de 2012.

CURSO INCOR DE ELETROCARDIOGRAFIA PELA INTERNET INOVA COM RECURSO DE
HOMEM VIRTUAL EM 3D
Médicos e profissionais do Brasil todo poderão aprender, pela Internet, como usar o
eletrocardiograma para diagnosticar cardiopatias, desde as mais simples até as mais
complexas.

Estão abertas as inscrições, até o dia 30 de abril de 2012, do Curso Anual de
Eletrocardiografia do Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP), dirigido
a profissionais e estudantes de medicina de qualquer especialidade e localidade do País. As
32 aulas do programa serão ministradas de 4 de abril a 10 de dezembro de 2012, sempre às
segundas‐feiras, das 11h30 às 13h. Pela primeira vez no Brasil, um curso nessa especialidade
será dado com recurso didático do Homem Virtual em 3D, que consiste na reprodução do
corpo humano com computação gráfica, de maneira a gerar uma imagem fidedigna da
constituição e funcionamento do organismo humano. Além desse recurso, haverá a
implementação de discussão de casos clínicos com traçados de eletrocardiograma em rede
social educacional, restrita a professores e alunos. Estão sendo oferecidas 50 vagas para
inscrição no formato presencial do curso e um número ilimitado de vagas na versão à
distância, com transmissão pela internet. O certificado de conclusão do Curso Anual de
Eletrocardiografia do Incor conta pontos para revalidação do título de especialista em
cardiologia pela SBC ‐ Sociedade Brasileira de Cardiologia. Inscrições no site do Incor:

www.incor.usp.br / telemedicina.

SERVIÇO
CURSO ANUAL DE ELETROCARDIOGRAFIA DO INCOR
Realização: Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP
Apoio: Escola de Educação Permanente do Complexo Hospital das Clínicas da Faculdade da
Medicina (FMUSP) e Departamento de Telemedicina da FMUSP
Modalidades: à distância, pela Internet, ou presencial, na Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar,
44 – Cerqueira César – São Paulo / SP
Inscrição: até 30 de abril de 2012
Duração: 2 de abril a 10 de dezembro de 2012, sempre às segundas‐feiras, das 11h30 às 13h
Investimento: R$ 750,00
Informações e inscrições: www.incor.usp.br , seção Telemedicina
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Solicite sua pauta pela Internet

Agora você também pode solicitar entrevistas com especialistas do Incor pelo site
http://www.incor.usp.br – seção Imprensa – formulário “solicite sua pauta”.
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