
 

 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARTICIPAM DE EVENTO SOBRE 

ARRITMIAS CARDÍACAS, EM ARARAS (SP) 
 

Enfermeiros, psicólogos e socorristas participam do Programa de Educação Continuada, 
organizado pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC). 

 
A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) realiza mais uma edição do 
Programa de Educação Continuada (Precon) de 2014, dias 03 e 04 de outubro, em Araras 
(SP) - Centro Cultural de Araras, Avenida Ângelo Franzini, S/N – Jardim Ypê. Além de médicos não 
cardiologistas, o evento também será voltado a enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, 
educadores físicos, farmacêuticos e socorristas. O objetivo é levar conhecimentos, técnicas e 
casos clínicos aos demais profissionais que também atuam em diversas instituições de 
saúde. A coordenação do PreCon Aliados de Araras (SP) é da enfermeira Priscila Moreno 
Sperling Cannavan, profissional membro da SOBRAC e do Precon Médicos é do Dr. Antonio 
Carlos Assumpção. 
 
“A função do PreCon é levar aprimoramento a todos os profissionais de saúde sobre o que 
vem a ser as arritmias cardíacas e suas recentes alternativas de tratamentos”, afirma Priscila 
Cannavan. “Hoje, todos reconhecem a importância do tratamento multidisciplinar das 
arritmias cardíacas. Porém, muitos profissionais de saúde ainda precisam conhecer mais 
profundamente os detalhes desta doença, que é uma das mais prevalentes na população 
brasileira”, completa a coordenadora do PreCon de Araras. 
 
O Programa de Educação Continuada da SOBRAC, em Araras, será dividido em dois 
módulos, um para médicos cardiologistas e não-cardiologistas, com abordagens sobre 
Fibrilação Atrial, ablação cardíaca, anticoagulantes e ressincronizadores cardíacos; e outro 
para os demais profissionais da saúde, quando serão apresentadas informações gerais sobre 
as arritmias cardíacas - o que são, quais os tipos, sintomas, diagnóstico, exames e 
tratamentos- , e orientações e cuidados ao portador da doença.  
 
“Precisamos desmistificar a doença, mostrar o que é mito e o que é verdade. Muitos 
portadores de dispositivos implantáveis têm dúvidas simples, como se podem ou não tomar 
banho de mar, por exemplo. Isso pode ser esclarecido por outros profissionais da saúde, que 
não necessariamente médicos ou cardiologistas”, ressalta a enfermeira. 
 
Mais informações sobre o PreCon de Araras (SP): http://www.sobrac.org/home/?p=7036  
 
Sobre Arritmias Cardíacas: 
http://www.sobrac.org/campanha/arritmias-cardiacas-2/ 
 
Arritmias Cardíacas: Mitos e Verdades: 

http://www.sobrac.org/home/?p=7036
http://www.sobrac.org/campanha/arritmias-cardiacas-2/


 

http://www.sobrac.org/campanha/arritmias-cardiacas-mitos-e-verdades/ 
 
Sobre a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas: 
http://www.sobrac.org/home/?page_id=1802  
 
Site SOBRAC: www.sobrac.org 
 
SERVIÇO PRECON – Araras (SP): 
Programa de Educação Continuada (PreCon) – Araras (SP) 
Realização: Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) 
Data: 03 e 04 de outubro de 2014 
Horários: Sexta-feira (03/10): das 19 às 21h30 e Sábado (04/10): das 7h30 às 12h30  
Local: Centro Cultural de Araras – Avenida Ângelo Franzini, S/N – Jardim Ypê – Araras (SP) 
Programa Oficial: http://www.sobrac.org/home/?p=7036  
 
Acesse as Redes Sociais SOBRAC: 
 

       
 
Informações para a Imprensa: 
Baruco Comunicação Estratégica - Telefone: 11 3539-9901 
Aline Aprileo: (11) 96986-6278 | aline.aprileo@baruco.com.br 
Ricardo Berlitz: (11) 99645-2067 | berlitz@baruco.com.br 
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