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Modificação no Cardiol atende 
resolução da Anvisa
O portal da SBC está se adaptando à Resolução 
da Diretoria Colegiada (RDC) nº 96/08 da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
que atualiza o Regulamento Técnico sobre 
Propaganda, Publicidade, Promoção e Informação 
de Medicamentos. Desde a primeira semana de 
abril, estão sendo utilizadas permissões de 
acesso às páginas que contenham anúncios de 
medicamentos de venda sob prescrição.

Conforme determina a norma, foi alterada a 
tela de entrada do Cardiol. Para acessar a área 
científica, os associados da SBC deverão informar 
seu e-mail e senha Cardiol. Os prescritores não-
associados terão que realizar um cadastro para 
acesso ao conteúdo do portal. E os profissionais 
de outras áreas da saúde que não são habilitados 
a dispensar medicamentos deverão acessar a 
área específica para a categoria “Não Prescritor”.

Suporte

Os usuários que tiverem dúvidas ou não possuírem e-mail e senha Cardiol, 
deverão entrar em contato com o Núcleo de Suporte da SBC.

Telefone: (21) 3478-2700, ramais: 2719/2720/2721/2729

E-mail: tecnologia@cardiol.br

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30

Conheça a lei

“A propaganda ou publicidade de medicamentos de venda sob prescrição (...) fica restrita aos meios de 
comunicação destinados exclusivamente aos profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar tais 
produtos (...)”. Fonte: RDC nº 96/08 da Anvisa

Lançado 64º Congresso Virtual
Já está no ar o Congresso Virtual da SBC com 
as palestras apresentadas em Salvador durante 
o 64º Congresso Brasileiro de Cardiologia. A 
ferramenta, em sua sétima edição, é uma 
oportunidade de atualização para quem não 
pôde estar presente ao evento e para aqueles 
que não assistiram a todas as apresentações de 
interesse.

O Congresso Virtual é reconhecido pela Comissão 
Nacional de Acreditação e confere dez pontos 
para atualização do Título de Especialista em 
Cardiologia SBC/AMB. O certificado pode ser 
impresso através do próprio site onde estão 
disponíveis as palestras.

Inscrições
Acesse  

www.congressovirtual.com.br/64


