
 

BELO HORIZONTE (MG) SEDIA EVENTO SOBRE ARRITMIAS 
CARDÍACAS 

 
Uma das cidades-sede da Copa do Mundo do Futebol  

recebe principais nomes da cardiologia brasileira 
 
A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) realiza mais uma edição do Programa de 
Educação Continuada (Precon) de 2014, dias 30 e 31 de maio, em Belo Horizonte (MG). Temas 
relevantes serão debatidos por renomados cardiologistas e eletrofisiologistas brasileiros, com foco 
no diagnóstico e tratamento das principais doenças do coração, sobretudo as arritmias cardíacas e a 
morte súbita. “O PreCon é uma excelente oportunidade para o aprimoramento de médicos e 
profissionais de saúde. Vamos apresentar importantes casos clínicos, mas será inevitável falar sobre 
as questões que envolvem as doenças cardíacas no âmbito esportivo, por ser o ano da Copa do 
Mundo de Futebol no Brasil e Belo Horizonte uma das cidades-sede”, explica Mitermayer Reis Brito, 
cardiologista,  membro da SOBRAC e coordenador local do evento mineiro. 
 
Para o cardiologista da SOBRAC, um grande evento esportivo como a Copa do Mundo no Brasil 
transfere grande incentivo para a prática de atividade física, tanto em esportistas profissionais como 
nos chamados ‘atletas de fim de semana’. “A eletrofisiologia é fundamental para o diagnóstico, o 
tratamento e a prevenção. A morte súbita relaciona às arritmias cardíacas pode acometer pessoas de 
todas as idades e estilos de vida, inclusive atletas, que muitas vezes podem estar suscetíveis aos 
distúrbios do ritmo cardíaco”, completa o coordenador local do PreCon de Belo Horizonte. 
 
Os temas centrais do PreCon-MG terão apresentações breves e concisas dos principais 
questionamentos atuais sobre arritmias cardíacas, complementados por casos clínicos, envolvendo 
as síncopes, a fibrilação atrial, a morte súbita na cardiopatia Chagássica (doença de Chagas), entre 
outros assuntos. 
 
Como já é reconhecido por cardiologistas brasileiros, o PreCon de Belo Horizonte será mais uma 
oportunidade de atualização para médicos clínicos, cardiologistas, residentes, enfermeiros e 
estudantes de medicina. Para mais informações sobre o evento, acesse a programação 
oficial: http://www.sobrac.org/home/?p=5744. 
 
Saiba mais sobre: 
 
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/ 
 
 
Sobre a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas: 
http://www.sobrac.org/home/?page_id=1802  
 
Site SOBRAC: www.sobrac.org 
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SERVIÇO PRECON – BELO HORIZONTE (MG): 
Jornada de Atualização em Arritmias Cardíacas – Belo Horizonte (MG) 
Realização: Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) 
Data: 30 e 31 de maio de 2014 
Horários: Sexta-feira (30/05), das 19h às 21h30 e no Sábado (31/05), das 08h30 às 12h. 
Local: Hotel Mercure Belo Horizonte Lourdes – Avenida do Contorno, 7315 – Belo Horizonte (MG) 
Programa Oficial: http://www.sobrac.org/home/?p=5744 
 
 
Acesse as Redes Sociais SOBRAC: 
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