
ACC CardioSource Plus®

Acesso Institucional 
a Recursos Educativos 
Clinicamente Orientados e 
Junta Prep do Colégio 
Americano de Cardiologia

Agora disponível em Ovid, este pacote educacional 
completo combina milhares de programas de 
autoavaliação, apresentações de reuniões anuais e 
arquivos de áudio de sons e sopros cardíacos para 
apoiar os cardiologistas na escola de medicina, através 
da residência, e na prática profissional. Produzido pelo 
prestigioso ACC, que se concentra em melhorar a 
prestação de cuidados cardíacos e um melhor 
conteúdo geral de saúde cardíaca, é facilmente 
acessível através de uma plataforma on-line 
personalizada para todos em sua instituição ou prática.

• Identificar lacunas de
conhecimento ou refrescar-se
sobre princípios e
procedimentos fundamentais

• Prepare-se para exames do
Conselho em cardiologia geral,
cardiopatia congênita adulta,
insuficiência cardíaca,
cardiologia de intervenção,
ecocardiografia, ou cardiologia
nuclear

• Ganhe centenas de horas de
CME/MOC, bem como créditos
ECME

• Trabalhar para a certificação
de especialidades
• Identificar e dominar o
murmúrio/som cardíaco básico
e avançado

Características principais:

• Programas de autoavaliação-Módulos temáticos
que abrangem Cardiologia Clínica Adulta, Cardiologia
Intervencional, Ecocardiografia, Eletrofisiologia e
Insuficiência Cardíaca
• Reuniões sobre demanda-apresentações e
destaques da ACC 2018 Avanços recentes em
cardiologia nuclear clínica e reunião de CT cardíaca
• Heart Songs Biblioteca-27 arquivos de áudio de
sopros cardíacos básicos, intermediários e
complexos
• Mais de 2.000 perguntas práticas para avaliação e
remediação
• Entrega mais de 540 créditos CME/MOC e quase 500
créditos CME europeus
• Painel centralizado para acessar e gerenciar todos
os módulos, materiais e arquivos
• Conteúdo atualizado regularmente!
• Atualmente acessível através da plataforma ACC

Ovid®



Ovid®

Programas de autoavaliação
Compreenda e atualize conceitos básicos e avançados de cardiologia, identifique áreas para aprofundar o 
conhecimento e prepare-se para os exames e a certificação da Junta.

• • 5 conjuntos diferentes de conteúdo: 1) ACCSAP (Cardiologia Clínica Adulta), Cathsap (Cardiologia
Intervencional), Echosap (Ecocardiografia), EPSAP (Eletrofisiologia), HFSAP (Insuficiência Cardíaca)

• • Quase 2.000 perguntas práticas alinhadas com as diretrizes da sociedade e os projetos de exame
• • Cada módulo temático inclui um guia de estudo, um questionário e exames simulados
• • A maioria do conteúdo do módulo foi atualizado em 2020
• • Centenas de casos de estudo e milhares de imagens de eco (Echosap)

Reuniões sobre o pedido
Especialistas que apresentaram na Reunião de Avanços Recentes em Cardiologia Nuclear 
Clínica e Tomografia Computadorizada Cardíaca de 2018 emDemand™ tomam aos 
usuários através dos últimos avanços e proporcionam orientação sobre a aplicação do 
paciente.

• Apresentações baixáveis de 20 minutos sobre cardiologia nuclear e TC cardíaca
• Ideal para se preparar para os exames da Junta de TC Nuclear (CBNC) e/ou Cardíaca

(CBCCT)
• Mais de 100 casos baseados em evidências focadas em problemas técnicos e

clínicos que são comumente encontrados na prática
• Cada módulo de aprendizagem baseado em temas inclui um pré-teste,

apresentações e slides, e um pós-teste com avaliação

Heart Songs Biblioteca
Tudo o que você precisa para adquirir e afinar as habilidades de auscultação cardíaca! 

• 27 baixáveis, arquivos de áudio de 5-7 minutos (mp3)
• Inclui sons congênitos básicos, intermediários, especialistas e adultos
• 200 repetições de cada murmúrio para aumentar a identificação e memória
• Cada arquivo de áudio apresenta características auditivas chave e achados de

eco de mão

Saber mais, por favor!
Entre em contato com seu Representante de Ovid para obter detalhes 

sobre o acesso ou e-mail : ventaslatam@ovid.com.

ACC CardioSource Plus®




