INSTITUTO D’OR DE PESQUISA E ENSINO (IDOR)

VI CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS – EDIÇÃO 2017
COORDENAÇÃO:
Dr. Marcelo London
OBJETIVO:
Abordar os temas mais prevalentes das urgências médicas tendo como público alvo os
estudantes de medicina. O curso é pré-requisito para o processo seletivo de estágio
acadêmico remunerado no Hospital Copa D’Or.
1. PROGRAMA:
Módulo Teórico:
casos clínicos interativos com votação eletrônica;
Local:
Auditório do Hospital Copa D’Or
Temas principais:













Insuficiência respiratória
Doença infecciosa e sepse grave
Dor torácica e síndromes coronarianas agudas
Taqui e bradiarritmias
Dor abdominal
Trauma craniano
AVC
Sedação do paciente na emergência
Sistematização do atendimento do politraumatizado
Emergências metabólicas
Coma
Distúrbios hidroeletrolíticos

Datas:
21 a 25 de agosto de 2017
Horários:
18 às 22horas
Módulo Prático: treinamento de manobras de ressuscitação na parada
cardiorrespiratória com simulação realística em manequins;
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Local:
Centro de Ensino e Treinamento, Rua Pinheiro Guimarães nº22 - Botafogo
Datas e horários:
28 e 29 de agosto de 2017 das 18 as 22h
A prova de seleção para acadêmico bolsista para o ano de 2017 será realizada
no mês de dezembro em data e local a ser confirmado.
2. PÚBLICO-ALVO:
Estudantes de medicina do 7º ao 12° período da faculdade;
3. NÚMERO DE VAGAS:
 80 vagas
Obs: Ao atingir o número de vagas, as inscrições serão automaticamente suspensas. E,
somente serão validadas, após a confirmação do pagamento;
4. PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
05/06 (segunda feira) até 11/08 (sexta-feira);
5. VALOR DO INVESTIMENTO:
R$800
Formas de pagamento:
Boleto bancário;
IMPORTANTE: EM CASO DE DESISTÊNCIA DO CURSO, NÃO HAVERÁ DEVOLUÇÃO DO
INVESTIMENTO.
Se o aluno estiver matriculado no segundo semestre de 2017, entre o 8º - 11º período: o
valor do investimento contempla os módulos teórico e prático e a participação no processo
seletivo para o estágio acadêmico remunerado na unidade de emergência do Hospital
Copa D'Or;
Se o aluno estiver matriculado no segundo semestre de 2017, no 12º período: o valor do
investimento contempla os módulos teórico e prático.
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6. CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO:
Somente será fornecido, mediante presença em 75% das aulas nos módulos
teórico e prático; Haverá, por dia, duas folhas de frequência para serem assinadas pelos
alunos: uma na chegada à primeira aula do dia e, a outra, no final da última aula;
Em caso de dúvidas, estamos à disposição.
Secretaria de Ensino
Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino - IDOR
Rua Diniz Cordeiro, 30 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
E-mail: secretaria.ensino@idor.org
Atendimento: de 2ª à 6ª-feira.
Horário: das 10h às 18h

