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I. CARACTERÍSTICAS GERAIS
IBEPEGE Instituto Brasileiro de Estudo e Pesquisa em Gastrenterologia e outras
Especialidades, com sede na Rua Dr. Seng, nº 320 – Bela Vista -São Paulo/SP
– CEP 01331-010, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 61.442.117/0001-10
 em conjunto com o Hospital IGESP, é responsável, pelo Programa de Treinamento
em Cardiologia sob supervisão dos preceptores e médicos assistentes. 

II. OBJETIVO DO PROGRAMA

Dar formação especializada a médicos com título de especialista em clinica medica,
que pretendam especializar-se em cardiologia e, portanto, cumprir um dos
pré-requisitos básicos da SBC.

III. PRÉ-REQUISITO

Graduação em medicina reconhecida pelo MEC.
02 (dois) anos de Estágio ou Residência em Clínica Médica, cuja instituição seja creden-
ciada pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM) ou Comissão Nacional de
Residência (CNRM) ou ainda que sejam detentores do título de especialista em clínica
médica. 

IV. CALENDÁRIO

Período do programa: 19/03/2018 à 28/02/2020, tendo duração total de 2 (dois) anos.

V. CARGA HORÁRIA
Total de 6.400 horas no período de dois anos.
O médico participante terá direito a folga nos fins de semana conforme escala de rodizio.
Não haverá folgas nos dias de semana. Terá 15 dias de férias no primeiro ano e 30 dias no
segundo, previamente determinados e não simultâneas entre os médicos do Programa de
Treinamento. 

VI. HORÁRIOS

Início das atividades às 7h no período matutino e às 13h no período vespertino. 
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2- Aos preceptores do Programa de Treinamento em Cardiologia compete: 

Atribuições da Coordenação e Preceptoria

1- Ao Coordenador do Programa de Treinamento em Cardiologia compete:

    Supervisionar o andamento do estágio para que as determinações e diretrizes da SBC
    sejam cumpridas.

•   Visitar com o estagiário os pacientes internados na especialidade, orientando e corrigindo
    quando necessário, supervisionar para que as condutas sigam as decisões dos consen-
    sos e diretrizes. 
•   Realizar consultas ambulatoriais com os estagiários e dedicar parte do tempo a revisões
    de literatura, discussão de casos clínicos e aulas teóricas.

Atribuições dos Médicos Inscritos no Programa

1.  Comportamento ético para com os demais médicos, funcionários e pacientes (incluindo
     familiares e acompanhantes).
2.  Obter até o final do primeiro ano certificado de ACLS. O certificado poderá ser obtido em
     qualquer das instituições credenciadas. O valor será ressarcido pelo IBEPEGE desde
     que sejam apresentados o certificado de aprovação e a nota fiscal do valor do curso.
3.  Seguir rigorosamente as normas definidas para o estagiário.
4.  Comparecer às atividades científicas determinadas pela Comissão de Ensino.
5.  Dedicar-se desde o início do estágio a elaboração do TCC

Atividades no Primeiro ano:

1.  Realizar visita clinica nos pacientes da cardiologia internados na enfermaria e UTI
2.  Participar do ambulatório de cardiologia realizando consultas clinicas sob supervisão do
     preceptor
3.  Participara das atividades didáticas de revisão de diretrizes, revisão de literatura etc..

Atividades no Segundo ano:

1.  Supervisionar as atividades dos estagiários de primeiro ano, ajudando-os com as dúvidas
     de rotinas institucionais.
2.  Participara de estágios especiais nas áreas de ergometria e outros exames complementares
3.  Participar dos atendimentos ambulatoriais com os estagiários de primeiro ano.
4.  Frequentar os estágios em outros hospitais definidos como obrigatórios pela comissão de
     estágio.
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Avaliação Obrigatória

Avaliação semestral será realizada pela preceptoria através de provas práticas e/ou teórico
prática a critério da mesma.
Avaliação conceitual: por escala de atitudes – comportamento ético, relacionamento com a
equipe de saúde e com o paciente. 

Ao final do Treinamento em Cardiologia o médico deverá
ser capaz de: 

1.  Conduzir com segurança o tratamento e diagnóstico de pacientes cardiopatas.
2.  Indicar tratamento cirúrgicos e percutâneos aos pacientes sob sua responsabilidade.
3.  Interagir com segurança e objetividade junto aos pacientes e familiares, resolvendo dúvidas
     e avaliando opções terapêuticas,
4.  Interagir com os colegas de outras especialidades e com a administração técnica da insti-
     tuição em que estiver atuando, orientando condutar e dirimindo dúvidas.

Nº de vagas: 04
Público Alvo: Médicos interessados em Cardiologia;
Pré-requisitos para inscrição: Graduação em medicina reconhecida pelo MEC. 
02 (dois) anos de Estágio ou Residência em Clínica Médica, cuja instituição seja
credenciada pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM) ou Comissão
Nacional de Residência (CNRM) ou ainda que sejam detentores do título de
especialista em clínica médica.
Documentos para inscrição: Cópias do diploma de graduação, certificado de
conclusão de residência ou estágio em Clínica Médica, CRM, CPF, RG e
Curriculum Vitae. 
Período de inscrição: de 04/09/2017 à 09/03/2018
Taxa de inscrição (valor não restituível) R$100,00 
Período de matrícula: 13/03/2018 à 16/03/2018;
Taxa de matrícula (valor não restituível) R$ 50,00;
Valor da mensalidade: Isento.

Informações Gerais

As atividades intra hospitalares do Médico participante do Programa serão realizadas nas
dependências do Hospital IGESP, situado na Rua Silvia, nº 276 – Bela Vista – CEP: 01331-010
– São Paulo – SP.

Hospital IGESP
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Processo Seletivo

O candidato deverá preencher um requerimento formal do processo seletivo no Centro de
Estudos do IBEPEGE, bem como pagar uma taxa de inscrição.
O candidato, se aprovado, deverá pagar uma taxa de matrícula, sempre no Centro de Estudos
do IBEPEGE.
A seleção será feita por meio de prova escrita sobre conhecimentos de Clinica Médica. Será
realizada também análise do currículo e entrevista.
Não haverá revisão da prova, cabendo a instituição apenas informar a nota final, caso seja
requerido pelo candidato.
A prova escrita tem peso 09 (nove) e a entrevista peso 01 (um), contabilizando um total
máximo de 10 (dez) pontos.
A pontuação mínima para a aceitação no curso é de 07 (sete) pontos.
Os candidatos serão escolhidos pelo critério de pontuação.
Prova teórica: 12/03/2018 às 14h00 – Rua Dr. Seng, 320 2° subsolo – Bela Vista – 01331-020
– São Paulo – SP.
Entrevista e Análise de Currículo: 19/02/2018 às 16h00 – Rua Dr. Seng, 320 2° subsolo –
Bela Vista – 01331-020 – São Paulo – SP.

Centro de Estudos do IBEPEGE
Rua: Dr. Seng, 320 2 º subsolo – Bela Vista – 01331-020- São Paulo – SP
(11) 3147- 6469
centrodeestudos@hospitaligesp.com.br
www.hospitaligesp.com.br 

Contato

Certificado ao final do curso

O treinamento em Cardiologia é reconhecido pela SBC – Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Ao final do curso o Médico em Treinamento, se aprovado, receberá um Certificado de
Treinamento em Cardiologia, emitido pelo IBEPEGE – Instituto Brasileiro de Estudos e
Pesquisas de Gastroenterologia e Outras Especialidades. 

Bibliografia Sugerida

•    Compêndios de Clinica Médica 


