
Simpósio médico em São Caetano promove atualização sobre 
arritmias cardíacas e morte súbita  

 

 
No próximo dia 25 de agosto, São Caetano do Sul será sede da próxima edição 

do Programa de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Arritmias 

Cardíacas (SOBRAC), reunindo cardiologistas de diversas partes do país para 

a atualização sobreas arritmias cardíacas, problema que afeta mais de 20 

milhões de brasileiros e gera mais de 320 mil mortes súbitas por ano. 

 

Com quatro horas de duração, o evento dará aos médicos a oportunidade de 

aprendizagem e troca de experiências, com análise de casos clínicos. Na 

programação estão abordagens a respeito de opções medicamentosas em 

diferentes cenários das arritmias, análise sobre dispositivos implantáveis, 

cenário dos procedimentos de ablação, impacto dos dispositivos implantáveis 

na mortalidade cardiovascular e arritmias ventriculares em atletas, entre outros.   

 

Para saber mais sobre as arritmias cardíacas, distúrbio caracterizado por 

batidas irregulares do coração que levam a sintomas de cansaço, desmaios, 

tontura e batedeiras no coração, acesse: https://bit.ly/2vX8cXY 

 

Ficha Técnica 

O PrECon de São Caetano do Sul  

Dia 25 de agosto de 2018 

Local: Hospital São Luiz – Rua Walter Figueira, S/N – Cerâmica (São 

Caetano/SP) 

Programa: http://bit.ly/programa-sao-caetano 

 

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 Sociedade 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 às arritmias cardíacas e morte súbita, 

https://bit.ly/2vX8cXY
http://bit.ly/programa-sao-caetano


por meio de campanhas educativas. Realiza periodicamente o Programa de 

Educação Continuada (PrECon) e anualmente o Congresso Brasileiro de 

Arritmias Cardíacas, maior evento do gênero da América Latina, além da Campanha 

Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, intitulada Coração Na 

Batida Certa, instituída no dia 12 de novembro. 

 

Saiba mais em www.sobrac.org 

 

Redes sociais da SOBRAC: 

 

 

Informações para a Imprensa:  

Baruco Comunicação Estratégica  

Telefone: (11) 3539-9901 

Alinny Martins: (21) 97353-1503 | alinny.martins@baruco.com.br 

Erika Baruco:     (11) 99900-7448 | erika@baruco.com.br 
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