
 

 
ESPECIALISTAS EM ARRITMIAS CARDÍACAS REALIZAM EVENTO 

DURANTE O XVIII CONGRESSO DE CARDIOLOGIA DE MATO 
GROSSO 

 
Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas discutirá a terapêutica das arritmias cardíacas e 

a insuficiência cardíaca 
 
A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) realiza mais uma edição do 
Programa de Educação Continuada (Precon) de 2014, dia 22 de agosto, em Cuiabá (MT). O 
evento acontecerá durante o XVIII Congresso Brasileiro de Cardiologia de Mato Grosso e 
terá como destaque uma mesa redonda para debates sobre a terapêutica das arritmias 
cardíacas e a insuficiência cardíaca. A coordenação do PreCon (SOBBRAC) é do cardiologista 
mato-grossense Júlio César de Oliveira, atual Presidente da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia de Mato Grosso (SBC/MT). 
 
O evento é uma excelente oportunidade para o aprimoramento de médicos e demais 
profissionais de saúde, que poderão acompanhar as recentes técnicas e inovações na área 
da cardiologia, com ênfase na eletrofisiologia. O Precon contará com a presença de 
renomados arritmologistas brasileiros, representando a SOBRAC. Para Júlio César de 
Oliveira, a eletrofisiologia é fundamental para o diagnóstico, o tratamento e a prevenção. “O 
arritmologista é quem faz o diagnóstico e o tratamento das arritmias cardíacas, doença que 
acomete mais de 300 mil pessoas todos os anos no Brasil. Por isso é muito importante ter o 
PreCon dentro do nosso Congresso, onde os participantes poderão aprofundar seus 
conhecimentos sobre as arritmias”, avalia. 
 
Os temas principais do Precon-MT envolverão a terapêutica das arritmias cardíacas e a 
insuficiência cardíaca. “São abordagens essenciais para o diagnóstico e tratamento da 
doença. Hoje, os procedimentos e a terapêutica das arritmias apresentam avanços 
constantes, sobretudo no que se refere às causas em busca da cura definitiva”, esclarece o 
coordenador do PreCon-MT e Presidente da SBC-MT.  
 
A terapêutica dos pacientes com arritmias cardíacas é realizada pelo arritmologista, 
especialista que realiza, inicialmente, o estudo eletrofisiológico (EEF) para diagnosticar 
precisamente os distúrbios do coração, como uma bradiarritimia, quando o órgão bate mais 
lentamente, ou uma taquicardia, quando bate mais rápido que o normal. O EEF tornou-se 
um instrumento de vital importância na abordagem dos pacientes portadores ou suspeitos 
de apresentarem arritmias cardíacas. Trata-se de um método especializado, que deve ser 
realizado por profissionais capacitados, em locais com equipamentos e infra-estrutura de 
suporte hospitalar adequado. 
  



 

 
Uma das maiores causas de internações no Brasil está relacionada com a insuficiência 
cardíaca, quando a quantidade de sangue que o coração é capaz de bombear a cada minuto 
não é suficiente para suprir as necessidades de oxigênio e nutrientes de todo organismo. 
Entre os tratamentos, o arritmologista pode optar pelo implante de um dispositivo cardíaco 
eletrônico, o ressincronizador cardíaco (um tipo marca-passo artificial), que junto ao 
Cardioversor Desfiblilizador Implantável (CDI) é capaz de detectar arritmias cardíacas fatais e 
revertê-las evitando a morte súbita. O CDI tem como propósito corrigir as alterações da 
contração do coração.  
 
#Arritmologistas #ArritmiasCardíacas #PreConMT 
 
Acesse link a seguir para obter mais informações sobre o PreCon-
MT: http://www.sobrac.org/home/?p=6975 
 
Para saber mais sobre 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/ 
 
Sobre a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas: 
http://www.sobrac.org/home/?page_id=1802  
 
Site SOBRAC: www.sobrac.org 
 
SERVIÇO PRECON – Cuiabá (MT): 
Programa de Educação Continuada (PreCon) – Cuiabá (MT) 
Realização: Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) 
Data: 22 de agosto 
Horário: 18 às 20h30 
Local: Hotel Deville Cuiabá – Avenida Isaac Póvoas, 1.000 – Centro – Cuiabá (MT) 
Programa Oficial: http://www.sobrac.org/home/?p=6975 
Para saber mais sobre o Congresso de 
Cardiologista: http://sbcmt.com.br/Evento/198/xviii-congresso-de-cardiologia-mt 
 
Acesse as Redes Sociais SOBRAC: 
 

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