
SOBRAC realiza simpósio de arritmias cardíacas durante o 74º
Congresso Brasileiro de Cardiologia, em Porto Alegre 

A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) realizará no próximo

dia 20 de setembro, das 08h30 às 12h10, o  SIMPÓSIO DE ARRITMIA  dentro da

programação do 74º Congresso Brasileiro de Cardiologia, organizado pela  SBC

(Sociedade Brasileira de Cardiologia). 

A proposta do SIMPÓSIO DE ARRITMIA DA SOBRAC é uma ampla discussão, com

explanação de dúvidas e respostas práticas em arritmias  tais  como:  o papel  do

eletrocardiograma na morte súbita, manejo de pacientes com displasia e arritmias

ventriculares, qual o melhor paciente para a ablação de arritmias ventriculares, entre

outros.  Com interatividade da plateia,  a  discussão se  dará  com base em casos

clínicos, com comentários dos debatedores, a partir da coordenação do cardiologista

Carlos Kalil.

 

“São 10 exposições e duas discussões de casos clínicos, em que os participantes

sairão mais capacitados para a identificação e tratamento das arritmias cardíacas,

com consequências diretas para a melhoria das atividades profissionais de todos os

envolvidos e da população assistida. Apenas no Brasil, temos mais de 22 milhões de

pessoas com a doença e cerca de 300 mil evoluindo para morte súbita, anualmente”,

contextualiza Dr. Kalil.

A programação completa do evento pode ser conferida a seguir:  http://bit.ly/74cbc-

sobrac

Vídeo: você sabe o que são as arritmias cardíacas?

Sobre a Sobrac

Criada  oficialmente  em  1984,  a  Sociedade  Brasileira  de  Arritmias  Cardíacas

(SOBRAC),  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

https://www.youtube.com/watch?v=y6cjGlLmIJM
http://bit.ly/74cbc-sobrac
http://bit.ly/74cbc-sobrac


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.

 

Redes sociais da SOBRAC:

Facebook

Instagram

YouTube

LinkedIn

www.sobrac.org
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