
   

 
EVENTO EM SÃO PAULO REÚNE RENOMADOS ESPECIALISTAS 

EM ARRITMIAS CARDÍACAS E REALIZA VIDEOCONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL INTERATIVA 

 
Curso de reciclagem realizado pela SOBRAC terá participação dos cardiologistas Diogo 

Cavaco (Portugal) e Eric Prystowsky (EUA), ex-presidente da Heart Rhythm Society 
 
A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) realizará nos dias 23, 24 e 25 de 
outubro, o VI Curso Intensivo de Reciclagem em Arritmia Clínica, Eletrofisiologia e 
Estimulação Cardíaca, no Hotel Quality Jardins, em São Paulo (SP), das 07h30 às 18h. O 
evento faz parte do Programa de Educação Continuada (PreCon), que tem por objetivo 
promover a reciclagem e o aprimoramento de cardiologistas, eletrofisiologistas e 
arritmologistas brasileiros. Este ano, o Curso de Reciclagem contará com renomados 
especialistas internacionais, como o cardiologista Diogo Cavaco, de Portugal, e Eric 
Prystowsky (EUA), ex-presidente da Heart Rhythm Society, que participará de diversas 
videoconferências. 
 
Considerado um dos principais eventos de formação continuada da cardiologia brasileira, o 
PreCon / SOBRAC terá entre seus convidados o cardiologista português Diogo Cavaco, 
eletrofisiologista especializado em Arritmias Cardíacas, que atualmente atua nos hospitais 
Santa Cruz e Da Luz, em Lisboa. Durante a principal videoconferência internacional do 
evento, Cavaco abordará as novas tecnologistas para o eletrofisiologista e as recentes 
discussões de casos clínicos e traçados de ECG (Eletrocardiograma) e eletrofisiologia. 
 
O renomado eletrofisiologista mundial Profº Eric Prystowsky (EUA), ex-presidente da Heart 
Rhythm Society (HRS), uma das maiores Sociedades de Arritmia Cardíaca do mundo, 
participará da principal Sessão Especial de Videoconferência Interativa, direto dos Estados 
Unidos, quando explicará sobre os novos traçados de ECG e eletrofisiologia. Atualmente, 
Prystowsky é diretor do Laboratório de Eletrofisiologia da clínica St. Vincent Hospital, em 
Indianapolis (Indiana/EUA), e professor de medicina da Duke University Medical Center. 
 
Prevenção de embolia cerebral (AVC) 
O evento terá ainda outras palestras e sessões de videoconferência para debater temas 
como Fibrilação Atrial – um tipo comum de arritmia cardíaca e com alta prevalência em 
idosos - e a prevenção de embolia cerebral (AVC), com a adição de novos anticoagulantes 
orais. Também serão apresentados durante o PreCon-SP três módulos sobre as principais 
incidências na cardiologia brasileira e mundial, abrangendo as áreas de Estimulação 
Cardíaca Artificial, Arritmia Clínica e Eletrofisiologia. 
 
Programação oficial do VI Curso Intensivo de Reciclagem PRECON/SOBRAC (SP): 
http://www.sobrac.org/home/?p=7109 
 
 

http://www.sobrac.org/
http://www.sobrac.org/home/?p=7109


   
 
 
 
 
 
Saiba mais sobre o arritmologista: 
http://www.sobrac.org/arritmologistas 
 
O que são 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/ 
 
Tratamentos das Arritmias Cardíacas: 
http://www.sobrac.org/campanha/tratamentos-das-arritmias-cardiacas/ 
 
SOBRAC:  
http://www.sobrac.org/campanha/a-sobrac/ 
 
Redes Sociais SOBRAC: 
 
SERVIÇO: 
VI Curso Intensivo de Reciclagem em Arritmia Clínica, Eletrofisiologia e Estimulação Cardíaca 
Realização: Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC)  
Local: Hotel Quality Jardins – Av. Alameda Campinas, 540 – Jardins – São Paulo (SP)  
Data: 23 a 25 de outubro de 2014 
Horários: 07h30 às 18h. 
Programa Oficial: http://www.sobrac.org/home/?p=7109 

 
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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