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EDITAL DE PROGRAMA DE TREINAMENTO EM SERVIÇO 

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EM ELETROFISIOLOGIA INVASIVA E 

ESTIMULAÇÃO CARDÍACA 

 

1 - Aperfeiçoamento Profissional: 

Presencial. 

 

2 - Objetivo: 

 Capacitar o médico cardiologista a realização de procedimentos de eletrofisiologia 

invasiva diagnostica, terapêutica e estimulação cardíaca além da aplicação dos protocolos pré, 

peri e pós procedimentos de eletrofisiologia e marcapasso. 

 

3 - Público-alvo: 

Médicos cardiologistas com experiência clínica na área de arritmologia clínica. 

 

4 - Pré-requisitos: 

 Ser médico cardiologista com:  

1. Residência médica reconhecida pelo MEC ou título de especialista emitido pela 

SBC/AMB/FUNCOR.  

2. Estágio ou experiência clínica na área de arritmia clínica de pelo menos 4 meses, OU 

3. Estágio ou treinamento na área de eletrofisiologia invasiva de pelo menos 4 mês. 

 

5 - Carga horária total: 

1.920 horas práticas. 

 

6 - Duração: 

24  meses. 

 

7 - Vagas: 

O Programa de Treinamento em Serviço - Aperfeiçoamento Profissional em Eletrofisiologia 

Clínica e Invasiva do Hospital de Base do IGESDF ofertará 02 (duas) vagas. 
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8 – Conteúdo programático: 

MÓDULO CARGA 
HORÁRIA 

PRÁTICA 

Módulo 1 - EletrofisiologiaInvasiva  
a. Realização de punção arterial femural 
b. Realização de punção venosa femural 
c. Realização de punção venosa subclávia e jugular 
d. Realização de punção epicárdica subxifóide 
e. Realizar a construção da anatomia tridimensional 

cardíaca por mapeamento eletroanatômico bem 
como os mapas de ativação, voltagem, 
semelhança e precocidade. 

f. Realização de punção transeptal. 
g. Realização de Estudo Eletrofisiológico 
h. Realização de Ablação por cateter de: 

i. Taquicardia por reentrada nodal 
ii. Vias acessórias típicas e atípicas  
iii. Flutter atrial típico e atípicos 
iv. Extrassístoles e Taquicardias atriais  
v. Fibrilação atrial  
vi. Extrassístoles e Taquicardias ventriculares 

idiopáticas  
vii. Taquicardia ventricular associada a 

cardiopatias 

1100h/a (o 
módulo) 

Módulo 2 –Estimulação cardíaca 
1. Implante de marcapasso uni e bicamenral 
2. Implante de marcapasso multissítio 
3. Implante de ressincronicardiaco 
4. Implante de cardiodesfibrilador 
5. Colocação de eletrodos nos átrios e ventrículos 
6. Posicionamento de eletro no sistema de condução - his e 

ramo esquerdo 
7. Troca de gerador de dispositivo implantado 
8. Remoção de eletrodo atrial e ventricular 
9. Tratamento das complicações dos implantes de 

dispositivos cardíacos como hematoma e infecção. 

820h/a (o 
módulo) 

TOTAL DO CURSO 1.920h/a 

 

9 - Investimento: 

Taxa de inscrição: R$ 100,00 (cem reais) 

Taxa de matrícula: R$ 100,00 (cem reais) 

Taxa de mensalidade:R$ 100 (cem reais) por 24 meses de treinamento. 

Investimento total: R$ 2600,00 (dois mil e seissentos reais). 
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10  - Período previsto de realização: 

22 de março de 2021 a 22 de março de 2023 

 

11 - Inscrição: 

A solicitação de participação no Programa de Treinamento em Serviço - Aperfeiçoamento 

Profissional em Eletrofisiologia invasiva e estimulação cardíada deve ser feita pelo(a) profissional 

interessado(a), por meio do preenchimento do formulário disponível no site do IGESDF. 

O(A) candidato(a) deverá encaminhar o formulário de inscrição devidamente preenchido com 

letra legível, assinado e datado, juntamente com toda a documentação listada abaixo e       

comprovante de pagamento de  inscrição, por  e-mail:  nucleodeensino@igesdf.org.br, conforme 

prazo de inscrição no processo de seleção para o Programa de Treinamento em Serviço – 

Aperfeiçoamento Profissional em Eletrofisiologia invasiva e estimulação cardíada. 

A confirmação de inscrição será mediante ao pagamento por meio de depósito bancário na 

conta abaixo: 

Banco: 70 – BRB 

Agência: 0215 – HBDF 

Conta: 215.009.647-6 

 

12 - Documentos exigidos: 

1. Formulário de Inscrição preenchido, com letra legível, datado e assinado; 

2. Comprovante de depósito bancário de pagamento da taxa de inscrição; 

3. Cópia do comprovante de registro no Conselho Regional da especialidade no Distrito Federal. 

(caso tenha registro em outro Estado, o candidato deverá apresentar o comprovante 

atual de inscrição e reapresentar em até 30 (trinta) dias o do Distrito Federal) 

4. Cópia legível e autenticada do Título de Especialista reconhecida pelo MEC ou título de 

especialista emitido pela SBC/AMB/FUNCOR.  

5. Cópia legível do comprovante de estágio ou experiência clínica na área de arritmia clínica de 

pelo menos 4 meses ou estágio ou treinamento na área de eletrofisiologia invasiva de pelo 

menos 4 mês; 

 

Observação: Serão solicitados outros documentos autenticados no ato da matrícula e se não 

forem apresentados será passível à reprovação: RG; CPF; Certidão de Nada Consta do 

Conselho Profissional; Cartão de Vacina atualizado, especialmente as vacinas contra Difteria, 

mailto:%20nucleodeensino@igesdf.org.br
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Tétano e Hepatite B; Currículo Lattes - juntamente com a apresentação dos documentos 

(certificados e/ou declarações) comprobatórios das atividades constantes no Currículo Lattes. 

 

13 - Etapas da Seleção: 

O processo de seleção para o Programa de Treinamento em Serviço – Aperfeiçoamento 

Profissional em Eletrofisiologia invasiva e estimulação cardíada dar-se-á por meio de duas 

etapas, a saber: Análise Curricular e Entrevista. 

 

14 - Comprovante de conclusão: 

O certificado só será emitido ao treinando que cumprir, concomitantemente, as seguintes 

condições: 

I- frequência com, no mínimo, 75% da carga horária total do Treinamento, comprovada pela 

ficha de frequência devidamente assinada pelo treinando e atestada pelo supervisor do 

Treinamento; 

II- aproveitamento igual ou superior a "suficiente" na avaliação realizada pelo supervisor do 

Treinamento; 

III-  Ao final do programa programa o treinando deverá obrigatoriamente apresentar o 

comprovante de submissão do artigo científico à revista indexada. 

 

15 - Cronograma de todas as etapas do processo seletivo 2021 

Cronograma de todas as etapas do processo seletivo 2021 

Etapas Período 

Período de Inscrições pelo Site 10/02/2021 a 19/02/2021 

Divulgação de Inscrições Deferidas 23/02/2021 

Divulgação do Resultado preliminar da Primeira Etapa: 

Análise Curricular 

26/02/2021 

 

Período de Interposição de recurso para resultado da 

Primeira Etapa: Análise Curricular (por e-mail)* 

01/03/2021 

Divulgação do Resultado Final da Primeira Etapa: Análise 

Curricular e Convocação para Entrevista 

03/03/2021 

 

Segunda Etapa: Entrevista 08/03/2021 
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Divulgação do Resultado Preliminar da Segunda Etapa: 

Entrevista 

10/03/2021 

Período de Interposição de recurso para resultado da 

Segunda Etapa: Entrevista (por e-mail)** 

11/03/2021 

Resultado final da Seleção 15/03/2021 

Convocação  para Matrícula e entrega de 

documentação do(a) Candidato(a) Aprovado(a) 

18/03/2021 

Início do Programa de Treinamento em Serviço 22/03/2021 

 

16 - Coordenação: 

Henrique César de Almeida Maia  

 

16 - Mais informações: 

E-mail: nucleodeensino@igesdf.org.br 

 

Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021. 

 

 
Instiuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal 

Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa 

Gerência de Ensino 
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