CURSO DE FCCS - FUNDAMENTAL CRITICAL CARE SUPPORT
SOCIETY OF CRITICAL CARE MEDICINE-SCCM HOSPITAL DO CORAÇÃO-HCOR ASSOCIAÇÃO DE
MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA-AMIB

“Curso com certificação da Associação de Medicina Intensiva Brasileira
- AMIB”
OBJETIVOS DO CURSO:
Por meio da prática em cenários teóricos e de simulação, o FCCS tem por objetivo:
 Demonstrar e treinar habilidades de atendimento em situações de Medicina Intensiva
para adultos: introduzir os princípios mais importantes dos cuidados iniciais aos
pacientes críticos adultos ou pediátricos.
 Principais temas abordados: Manejo das Vias Aéreas; Diagnóstico e Tratamento da
Insuficiência Respiratória Aguda; Ventilação Mecânica; Acessos Venosos; Reanimação
Cardiorrespiratória e Cerebral; Monitorização Hemodinâmica Básica; Síndrome
Coronariana Aguda; Diagnóstico e Tratamento do Choque; Suporte Neurológico;
Infecções Graves.
DINÂMICA DO CURSO:
O curso teórico-prático. Os alunos assistem aulas teóricas e fazem o treinamento prático é feito
com instrutores credenciados pela SSCM e AMIB e utiliza manequins e todos os equipamentos e
acessórios necessários ao treinamento daquela determinada habilidade. Segue rigidamente o
programa e conteúdo definidos pela Society of Critical Care Medicine (SCCM).
PÚBLICO ALVO:
Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, estudantes de medicina, enfermagem e de fisioterapia do
último período.
Informações Adicionais
Inscrições
Via site: www.hcor.com.br : Cursos e Eventos
Informações: Tel.: 55 11 3053-6611 R 3365 / 3366

Alimentação
3 coffee breaks

Local de Realização
CETES: Rua Abrão Dib,50 • 04013-000 • Paraíso • São Paulo • SP
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Carga Horária
16 horas

Material Didático


Livro, leitura obrigatória (incluso no valor da inscrição). Trata-se de material
oficial dos cursos, em português, que deve ser lido antes da realização do
curso.



Após a comprovação do pagamento o material será enviado à residência do
aluno via Correios (o HCor oferece como cortesia 1 (uma) postagem via
SEDEX). Caso o endereço fornecido no cadastro esteja incorreto, ausência no
recebimento, ou qualquer outro fator que implique na devolução do material
fica sobre a responsabilidade do aluno o pagamento da taxa de R$ 50,00
referente 2ª (segunda) postagem, via depósito bancário.



Para adiantar o recebimento do material, o aluno deverá encaminhar o
comprovante de pagamento via e-mail: cetes@hcor.com.br.



O material será enviado para o endereço fornecido pelo aluno em seu
cadastro. Em caso de alteração, o novo endereço deverá ser informado por email no momento em que for enviado o comprovante de pagamento.



O material também pode ser retirado no CETES (segunda à sexta – 8h às 11h,
ou das 14h às 16h30min.) mediante apresentação do comprovante de
pagamento.

Prova


Prova teórica realizada ao final do curso, sendo obrigatória para emissão de certificação
aprovação do curso, certificação internacional por 4 anos.
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Certificações


O nome que será impresso no certificado é retirado do cadastro feito pelo
próprio aluno no site. A solicitação de correção do nome posterior à impressão
implica na cobrança de taxa de R$ 50,00 + valor da taxa de postagem.



Declaração de participação com carga horária (não certifica a aprovação no
curso). Só é disponibilizada mediante solicitação do aluno.



Em caso de perda/extravio a solicitação da 2ª via do certificado poderá ser
feita através do e-mail: cetes@hcor.com.br, mediante taxa de R$ 50,00 +
valor da taxa de postagem.

LEIA COM ATENÇÃO
Por parte do CETES - HCor:
As turmas que não atingirem o número mínimo de 12 (doze) alunos estão
sujeitas a cancelamento, a exclusivo critério do CETES – HCor.
Os alunos de uma turma cancelada serão notificados com até 15 dias de
antecedência a data do curso via e-mail (notificação será enviada ao e-mail
informado pelo aluno através do cadastro). O Aluno poderá solicitar
transferência para outra turma, quando houver vaga, ou solicitar ressarcimento
do valor da inscrição, desde que devidamente comprovado o seu pagamento. A
violação do material implica no desconto do valor do mesmo sobre o valor a ser
reembolsado.

Por parte do Aluno:
Transferências
A transferência de turma deverá ser solicitada por escrito (para o e-mail cetes@hcor.com.br):
1) Solicitações enviadas em até 30 (trinta) dias corridos antecedentes à data do curso – não
há custo para reagendamento:
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A transferência de sua participação será aceita uma única vez, desde que comunicada por
escrito, valendo sempre para o próximo Curso da programação, desde que haja vaga.

2) Solicitações enviadas entre o 29º e 15º dia antecedentes à data do curso – pagamento de
30% do valor de inscrição:


A transferência de sua participação será aceita uma única vez, desde que
comunicada por escrito, valendo sempre para o próximo Curso da programação,
desde que haja vaga.



A confirmação da transferência só será efetuada após o envio do comprovante de
depósito (via e-mail).



O depósito para transferência de turma só será aceito dentro deste mesmo prazo,
entre o 29º e 15º dia antecedentes a data do curso.



Não há possibilidade de reserva de vagas sem a confirmação do pagamento da
multa.

3) Solicitações encaminhadas após este prazo não serão atendidas.
4)

Inscrições realizadas com menos de 15 (quinze) dias de antecedência ao início do curso,
não dão direito a posterior transferência.

Cancelamento
O cancelamento da inscrição deverá ser solicitado por escrito (para o
e-mail cetes@hcor.com.br):
1) Em até 30 (trinta) dias corridos antecedentes à data de início do curso e com devolução do
material (desde que não violado), mediante um requerimento fundamentado, fazendo jus ao
reembolso de 80% do valor pago, desde que devidamente comprovado o seu pagamento.
A violação do material implica no desconto do valor do mesmo sobre o valor a ser
reembolsado.
2) Do 29º ao último dia antecedente à data de início do curso e com devolução do material
(desde que não violado), mediante um requerimento fundamentado, fazendo jus ao
reembolso de 50% do valor pago, desde que devidamente comprovado o seu pagamento. A
violação do material implica no desconto do valor do mesmo sobre o valor a ser reembolsado.
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IMPORTANTE: O curso começa pontualmente às 8h tanto no sábado, quanto no domingo. Não
há tolerância para atrasos. Chegar com 20 min de antecedência.
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