
 

SOBRAC APRESENTA TEMAS SOBRE ARRITMIAS CARDÍACAS 
E DISPOSITIVOS IMPLANTÁVEIS NO 69º CONGRESSO 

BRASILEIRO DE CARDIOLOGIA (SBC)  
 

Responsável por normatizar as atividades relacionadas às arritmias cardíacas no Brasil, a 
Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas realizará seu Programa de Educação 

Continuada (PreCon), em Brasília (DF), com palestras e mesas de debates.  
 

A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) realiza, durante o 69ª Congresso 
Brasileiro de Cardiologia, promovido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), mais 
um evento do seu Programa de Educação Continuada (Precon). A presença da SOBRAC 
no Congresso da SBC reafirma sua posição como referência nacional e internacional na 
educação continuada referente às arritmias cardíacas. “É de extrema importância 
compartilhar informações sobre tudo o que envolve as arritmias cardíacas, ainda mais em 
um evento que reúne os principais cardiologistas brasileiros e de vários outros países”, diz 
o cardiologista Luiz de Pereira Magalhães, Presidente da SOBRAC. 
 
O tema central do PreCon será a abordagem sobre os dispositivos implantáveis, como 
marca-passo, Cardioversor Desfibrilador Implantável (CDI) e ressiscronizadores para o 
tratamento das arritmias cardíacas. As palestras discorrerão para quais casos o implante é 
indicado, como orientar o paciente quanto às limitações após o implante e as novas 
tecnologias destes dispositivos. “Entre os tratamentos das arritmias cardíacas, uma das 
opções é o implante de dispositivos, que são responsáveis por reduzir o risco de morte 
súbita cardíaca. Por isso é importante explicar os avanços clínicos e tecnológicos”, avalia o 
cardiologista Eduardo Saad, diretor científico da SOBRAC. 
 
Números 
As doenças cardiovasculares consistem na maior causa de morte em todo o mundo. No 
Brasil, vitima fatalmente mais de 300 mil pessoas ao ano, 90% em virtude das arritmias 
cardíacas. 
 
Segundo levantamento realizado pela SOBRAC (Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas) 
e pelo DECA (Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial da SBCCV, Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Cardiovascular), mais de 21 mil pessoas são acometidas de morte 
súbita por ano, somente na cidade de São Paulo, a metrópole que é a melhor equipada no 
País.   
 
A morte súbita é superior às mortes causadas por doenças oncológicas e o dobro das de 
origem externas, como acidente, assassinato, suicídio, entre outras. 
 
 
 

http://www.sobrac.org/


 

 
 
Programação oficial do PreCon-Brasília (DF): http://www.sobrac.org/home/?p=7090 
 
Sobre a SOBRAC: 
Criada oficialmente em 1984, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC), antigo 
Departamento de Arritmias e Eletrofisiologia Clínica (DAEC), é uma entidade médica sem fins 
lucrativos, afiliada à Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Os objetivos da SOBRAC são 
normatizar as atividades relacionadas às arritmias cardíacas no Brasil, promover o 
desenvolvimento científico e a valorização profissional da especialidade, além de orientar a 
população leiga a respeito dos problemas mais comuns ligados à arritmia cardíaca, por meio 
de campanhas educativas. 
 
Com sede na cidade de São Paulo, a Sociedade tem atuação nacional, tendo criado em 2006 
o Programa de Educação Continuada (PreCon), ligado à Sociedade Brasileira de Cardiologia 
(SBC) e à Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP), e cuja finalidade é 
difundir e harmonizar condutas na área de arritmias cardíacas aos médicos da área clínica, 
em eventos realizados anualmente em diferentes regiões do país. Realiza ainda, 
anualmente, o Congresso Nacional de Arritmias Cardíacas, maior evento do gênero da 
América Latina. 
 
O trabalho de conscientização da população leiga para o problema das arritmias e da morte 
súbita teve inicio em 2007, a partir do lançamento da Campanha Nacional de Prevenção da 
Morte Súbita, intitulada Coração Na Batida Certa, a qual instituiu o dia 12 de novembro para 
suas mobilizações junto a este público, em ações realizadas por associados e parceiros da 
Sociedade em todo o território nacional. 
 
Site SOBRAC: www.sobrac.org 
 
Arritmias Cardíacas: 
http://www.sobrac.org/campanha/arritmias-cardiacas-2 
 
Arritmias Cardíacas: Mitos e Verdades: 
http://www.sobrac.org/campanha/arritmias-cardiacas-mitos-e-verdades 
 
Arritmologia: 
http://www.sobrac.org/arritmologistas 
 
SERVIÇO PRECON – Brasília (DF): 
Programa de Educação Continuada – Brasília (DF) - 69ª Congresso Brasileiro de 
Cardiologia 
Realização: Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) 
Data: 26 de setembro de 2014 (sexta-feira) 
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Horário: 15 às 18h30 
Local: Pavimento 1, Sala 5 do Centro de Convenções de Brasília (DF) 
Programa Oficial: http://www.sobrac.org/home/?p=7090  
 
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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