
 

 

Campinas recebe evento de capacitação sobre doença que atinge 20 

milhões de indivíduos no Brasil 

Ao falar em cuidados com o coração, muitas pessoas lembram de visitas ao 

cardiologista como uma das principais medidas para a manutenção da saúde. 

Porém, o que muitos não imaginam é que a consulta ao médico com uma 

subespecialidade em particular está se tornando cada vez mais necessária: trata-se 

do profissional de arritmias cardíacas, doença que atinge 20 milhões de pessoas 

no Brasil e é responsável pela morte de cerca de 320 mil por ano. Tal é a 

importância do tema que a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas 

(SOBRAC) promove em Campinas (SP), nos próximos dias 23 e 24 de agosto, um 

evento de educação profissional para a atualização de médicos, enfermeiros e 

demais profissionais aliados da região. 

Desta forma, técnicos em carreiras da área da saúde, como enfermeiros, dentistas, 

psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, entre outros, também terão a oportunidade 

da aprendizagem sobre frentes diagnósticas e melhores práticas de tratamento 

desta disfunção. “As arritmias hoje são muito comuns na população, atingindo 

pessoas de qualquer idade, gênero e estilo de vida. Até mesmo atletas e indivíduos 

considerados saudáveis podem ser afetados por elas. Por isso, é preciso capacitar 

cada vez mais profissionais, visando o entendimento e atendimento integral dos 

indivíduos com a doença”, afirma a Priscila Cannavan, coordenadora local da divisão 

de aliados do encontro.  

“Uma das possíveis consequências da arritmia cardíaca é a morte súbita, que pode 

ser revertida quando o indivíduo comum sabe fazer manobras simples de 

ressuscitação cardiopulmonar ou possui um desfibrilador externo automático (DEA) 

a seu alcance. Hoje temos leis municipais obrigando locais públicos a disponibilizar 

o DEA, com pessoas habilitadas a manuseá-los”, pontua Dr. Jose Carlos Moura 

Jorge, presidente da SOBRAC. E o médico ainda pontua a sua importância, 

destacando que “mais de 95% das mortes súbitas ocorrem fora do ambiente 



 

 

hospitalar, e que poderiam ser evitadas se houvesse o conhecimento a respeito do 

que fazer nesses casos. Podemos e queremos salvar mais vidas”, finaliza.  

Dentre alguns dos destaques do PrECon estão as palestras “Interpretação do 

eletrocardiograma”, “Minha rotina após implante de dispositivos”, ”Rotina de 

exercícios em pacientes com marca-passo definitivo” e “Qualidade de Vida do 

paciente com arritmia”. 

A programação completa do evento pode ser conferida a 

seguir: http://bit.ly/aliadoscampinas e http://bit.ly/preconcampinas 

 

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 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, 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. 

 

Ficha Técnica do evento: 

Nome do evento: PrECon de Campinas 

http://bit.ly/aliadoscampinas
http://bit.ly/preconcampinas
https://www.youtube.com/watch?v=y6cjGlLmIJM


 

 

Data: 23 e 24 de agosto de 2019 

Local: Hotel Vitória Concept Campinas, Campinas (SP) 

Inscrições:  http://bit.ly/inscricoessobrac 

Saiba mais em www.sobrac.org 

 

Redes sociais da SOBRAC: 

Facebook 

Instagram 

YouTube 

 

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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