
  
 

NO RIO DE JANEIRO, ESPECIALISTAS DISCUTEM A 
ATUALIDADE E AS PERSPECTIVAS  

FUTURAS DAS ARRITMIAS CARDÍACAS  
 

Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas (CBAC 2104) apresenta novidades da produção científica 
nacional e internacional e  sessão especial sobre pesquisa translacional e cardiopatia chagásica 

 

Entre os próximos dias 3 e 5 de dezembro, a cidade do Rio de Janeiro sedia o XXXI Congresso 
Brasileiro de Arritmias Cardíacas (CBAC 2014), organizado pela Sociedade Brasileira de 
Arritmias Cardíacas (SOBRAC). Realizado no Hotel Royal Tulip (Rua Aquarela do Brasil, 75 – 
bairro de São Conrado), o CBAC 2014 reunirá cerca de 2000 congressistas, entre 
cardiologistas clínicos, eletrofisiologistas e arritmologistas de todo o território brasileiro, 
norteando os mais diversos temas que são tendências internacionais no campo das arritmias 
cardíacas e morte súbita. 
 
“Será um grande fórum, com palestrantes de reconhecida experiência, debates sobre temas 
atuais que envolvem as arritmias cardíacas e contribuições importantes da melhor produção 
científica nacional e internacional”, diz o cardiologista Eduardo Saad, Presidente do XXXI 
Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas e Diretor Científico da SOBRAC.   
 
No campo das pesquisas e estudos sobre arritmias cardíacas, o evento terá uma sessão 
especial sobre “Pesquisa translacional e Cardiopatia Chagásica”, com participação de 
representantes do Ministério da Saúde, de membros da Comissão Nacional de Ciência e 
Pesquisa (CNPq) e de palestrantes da SOBRAC. A discussão nessa sessão será em torno dos 
temas mais relevantes para a aplicabilidade clínica de novos conceitos e fronteiras na ciência 
e tecnologia no Brasil.  
 
O presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC), o cardiologista Luiz 
Pereira de Magalhães, destaca ainda a atualização do conhecimento em torno das 
discussões que envolvem diagnósticos, tratamentos, recursos tecnológicos e novas drogas 
de forma geral.  
 
Internacional 
 
Entre os palestrantes internacionais – serão 11 no total, o CBAC 2014 destaque para o 
italiano Andrea Natale, cardiologista que atua nos Estados Unidos e é considerado um dos 
maiores especialistas na área de eletrofisiologia no mundo, além de pioneiro no tratamento 
da Fibrilação Atrial, um subtipo de arritmia cardíaca muito comum na população mundial. 
Com mais de 550 pesquisas científicas publicadas, Natale apresentará no evento sua 
experiência com tecnologias para dispositivos robóticos e cateteres de ablação. 

http://sobrac.org/cbac2014


  
 
   
Novidades e Dispositivos Cardíacos 
 
O cardiologista israelense Avi Fisher, radicado nos Estados Unidos, será responsável pela 
apresentação de uma das maiores novidades no campo dos dispositivos eletrônicos 
implantáveis (marca-passos, desfibriladores, ressincronizadores), na sessões sobre 
“Dispositivo implantado através de cateterismo” e na Conferência: “O futuro da estimulação 
cardíaca: marca-passos sem eletrodos”. 
 
Fisher irá discorrer sobre o implante de dispositivos por cateterismo, técnica ainda 
aguardada no Brasil para os próximos três anos, mas que já é uma tendência nos Estados 
Unidos e na Europa. A miniaturização dos dispositivos, especialmente marca-passos, através 
de cirurgias minimamente invasivas, tem mostrado bons resultados e eficiência nos 
procedimentos, além de permitir o reposicionamento e a recuperação do dispositivo, 
quando necessários, ao longo de todo o tempo de vida útil do aparelho. 
 
Outros dois temas de grande interesse serão os apresentados pelos Drs. Eduardo Saad 
(Presidente do CBAC2014), sobre “Demência e Fibrilação Atrial - evidências que 
comprovam mais que uma simples associação”; Roberto Costa (SP - INCOR), sobre 
“Estratégias de implante em pacientes pediátricos” e “Peculiaridades na indicação de CDI 
na população pediátrica”, e Antônio Carlos Campos de Carvalho (pesquisador responsável 
pelo projeto de células tronco do Ministério da Saúde), sobre os “Avanços e perspectivas da 
terapia celular”. 
 
Em paralelo a sua programação oficial, o CBAC 2014 ainda abrigará eventos das mais 
importantes sociedades mundiais do segmento da cardiologia, como as prestigiadas 
European Heart Rhythm Association (EHRA) e American College of Cardiology (ACC), além 
dos tradicionais simpósios Luso-Brasileiro e da Sociedade Latino-Americana de Estimulação 
Cardíacas e Eletrofisiologia (SOLAECE), hoje presidida pelo cardiologista brasileiro 
Guilherme Fenelon, ex-presidente da SOBRAC. A iniciativa faz parte de um investimento 
contínuo da SOBRAC em congregar o Brasil com as demais sociedades internacionais para 
um maior intercâmbio de práticas educativas entre todos os seus pares.  
 
Entenda o contexto das arritmias cardíacas, doença que gera a morte súbita em mais de 300 
mil pessoas/ano no Brasil: http://www.sobrac.org/publico-geral/?page_id=6 
 
Vídeo CBAC2014: http://youtu.be/pS6PEnXvozU?list=UU1CZtd9qoc42ZvI-qG60sgg 
 
Site Congresso CBAC2014: www.sobrac.org/cbac2014 
 
Site SOBRAC: www.sobrac.org 

http://www.sobrac.org/publico-geral/?page_id=6
http://youtu.be/pS6PEnXvozU?list=UU1CZtd9qoc42ZvI-qG60sgg
http://www.sobrac.org/cbac2014
http://www.sobrac.org/


  
 
SERVIÇO: 
Evento: XXXI Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas – CBAC 2014 
Realização: Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) 
Local: Hotel Royal Tulip – São Conrado – Rio de Janeiro- RJ 
Data: 3 a 5 de Dezembro de 2014 
Horários: Das 8h às 18h 
Site Oficial: http://sobrac.org/cbac2014  
Programa Oficial CBAC2014: http://sobrac.org/cbac2014/programacao 
 
#CBAC2014 #SOBRAC #ArritmiasCardíacas 
 
Redes Sociais SOBRAC: 
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