
 

RECIFE (PE) SEDIA EVENTO SOBRE ARRITMIAS CARDÍACAS 
 

Organizado pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC), PreCon reunirá renomados 
cardiologistas. Entre outros temas, discutirá a Fibrilação Atrial, doença que afeta 2,5% da 

população mundial.  
 

A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) realiza mais uma edição do Programa de 
Educação Continuada (Precon) de 2014, dias 12 e 13 de setembro, em Recife (PE). Entre os 
destaques, o PreCon debaterá temas sobre Fibrilação Atrial, morte súbita cardíaca e terapias da 
insuficiência cardíaca, como ressincronização e implante de dispositivos eletrônicos. 
 
A Fibrilação Atrial, um tipo de arritmia cardíaca muito comum, caracterizada pelo ritmo de batimento 
rápido e irregular dos átrios (câmaras superiores do coração), afeta 2,5% da população mundial - 
cerca de 175 milhões de pessoas - e cerca de 10% desse total está acima dos 75 anos de idade. “Com 
o envelhecimento da população mundial, assim como no Brasil, espera-se um crescimento 
expressivo da doença nas próximas décadas. Por isso, é importante discutir os casos clínicos da 
doença, sobretudo em um evento que reunirá tantos especialistas”, explica o coordenador do evento 
e cardiologista recifense Dr. André Gustavo da Silva Rezende. 
 
Segundo Rezende, muitas vezes, a causa de uma Fibrilação Atrial pode ser desconhecida, mas, 
geralmente é o resultado de danos ao sistema elétrico do coração, proveniente de outras condições, 
como pressão arterial alta não controlada por muito tempo. A doença também é a complicação mais 
comum após uma cirurgia cardíaca. “É importante ficar atento aos sintomas, como palpitação, fadiga 
e falta de ar e realizar exames de rotina com um especialista em arritmias cardíacas, o 
arritmologista”, ressalta André Rezende.  
 
Embora a fibrilação atrial possa causar AVC – popularmente conhecido como derrame - ou 
insuficiência cardíaca, vale lembrar que a doença pode ser tratada. “O principal procedimento para o 
tratamento da Fibrilação Atrial é a ablação, por radiofrequência ou por cateter, quando os 
medicamentos de longo prazo ou a cardioversão elétrica não são preferidos ou quando não foram 
eficazes”, conclui o cardiologista.  
 
O PreCon de Recife (PE) terá apresentações breves e concisas de outros questionamentos atuais 
sobre arritmias cardíacas, complementados por casos clínicos, como implante de cardioversor-
desfibrilador implantável (CDI). A realização do evento é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de 
Arritmias Cardíacas (SOBRAC), que visa o aperfeiçoamento contínuo de seus sócios, residentes e 
estudantes de medicina, disseminando a importância das principais diretrizes para o diagnóstico e 
tratamento das arritmias cardíacas. 
 
 
Veja a programação oficial do PreCon-Recife: http://www.sobrac.org/home/?p=7008 . 
 
Saiba mais sobre: 
Arritmias Cardíacas: 
http://www.sobrac.org/campanha/arritmias-cardiacas-2/ 
 

http://www.sobrac.org/home/?p=7008
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 – RECIFE (PE): 
Programa de Educação Continuada – Recife (PE) 
Realização: Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) 
Data: 12 e 13 de setembro de 2014 
Horários: Sexta-feira (12/09), das 19h30 às 22h e no Sábado (13/09), das 08h30 às 12h20. 
Local: Mar Hotel – Rua Barão de Souza Leão, 451 – Boa Viagem – Recife (PE) 
Programa Oficial: http://www.sobrac.org/home/?p=7008  
 
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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