
Use-o para:

• ESTUDAR E APERFEIÇOAR SEUS
CONHECIMENTOS DE MEDICINA CV

• RESPONDER E RECEBER CRÉDITOS
CME/MOC/ECME 

• APRESENTAR-SE E PASSAR

O ACCSAP É O PROGRAMA  
DE AUTOAVALIAÇÃO
QUE OCUPA A POSIÇÃO DE 
CARRO-CHEFE DO ACC, 
abrangendo todo o campo de 
cardiologia clínica adulta.

TOTALMENTE NOVO!
Recém-lançado 

28 de janeiro de 2019



Quais são as novidades 
desta versão do ACCSAP?

• Atualizações frequentes. O ACCSAP agora será atualizado
anualmente!  Todo ano, serão adicionados novos dados
científicos e diretrizes a todos os tópicos, enquanto 20% dos
tópicos serão minuciosamente revisados e republicados.  Ao
longo de um período de 5 anos, todo o produto será renovado. 

• Melhoria do modelo de acesso.  Sua compra agora
proporciona acesso dedicado por 5 anos e inclui as
atualizações anuais mencionadas acima.  Você não precisará
adivinhar qual versão deve adquirir para atender suas
necessidades/seu cronograma.

• Melhor preço.  A versão anterior do ACCSAP custava
US$ 400 por ano.  Esta versão custa apenas US$ 300 por ano
— representando uma economia de 25%!

• Créditos ECME e MOC canadense agora estão disponíveis
para usuários fora dos EUA. 

• Um mecanismo otimizado de teste permite que você realce e
favorite questões para revisitá-las depois.

• Novas opções de impressão lhe permitem imprimir texto* e/
ou questões quando desejar.

Que recursos requisitados 
retornarão?

• O formato on-line conveniente possibilita o fácil acesso em 
qualquer lugar. 

• Materiais educacionais em texto e vídeo permitem que você
aprenda pela leitura ou ao assistir/ouvir uma apresentação. 
Você sabia que o ACCSAP inclui todas as palestras do curso de
Board Review do ACC?

• Questões ainda melhores:
• Desafie-se com questões TOTALMENTE baseadas em casos
em vez de questões simples referentes aos conhecimentos.
• Crie testes que atendam suas necessidades e simule Board
exams para personalizar sua experiência de aprendizagem. 
• Relacione cada questão com seu texto correspondente para
que possa, de forma rápida e fácil, aprender mais sobre um
determinado tópico. 

• Todos os créditos CME e pontos MOC em Medical Knowledge
que você precisa para permanecer licenciado e certificado
por um período de 5 anos.

O ACC E O ABIM TÊM O ORGULHO DE ANUNCIAR QUE UM NOVO RECURSO NO ACCSAP  
FOI APROVADO COMO A NOVA OPÇÃO DE AVALIAÇÃO MOC! A PARTIR DESTE OUTONO  
(NOS EUA), O ACCSAP OFERECERÁ UMA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ANUAL.

Basta passar 7 horas “interagindo” no ACCSAP e, em seguida, passar nesta avaliação de 60 questões todo ano 
para ser contabilizado como aprovado pelos requisitos da avaliação visando manter sua certificação. Para ajudar  
em sua concentração, a Avaliação de Desempenho abrangerá 20% do campo de doença cardiovascular todos  os 
anos, em vez de abordar o campo em sua totalidade. 
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Sumário do ACCSAP
1. Dicas de estudo/Como se preparar

para os Boards
2. Arritmias
3. Doença arterial coronariana
4. Insuficiência cardíaca e cardiomiopatia

5. Doença valvular  
6. Doença pericárdica*
7. Doença cardíaca congênita*
8. Doenças vasculares*
9. Hipertensão e hipotensão sistêmicas*

10. Distúrbios de circulação pulmonar
11. Distúrbios sistêmicos afetando o

sistema circulatório*
12. Diversos

Visite ACC.org/ACCSAP
para saber mais.

Preço normal
Membros  US$ 1.500 

Não membros  US$ 1.900

Reduzido  US$ 900 
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*Para o segundo trimestre de 2019


